
          

 

 

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ  ORGANIZEAZĂ 

CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

pentru următoarele funcţii publice 

 

 

-consilier grad profesional principal în consilier grad profesional superior la Compartimentul relaţii 

publice, secretariat, registratură 

 

 Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum 

urmează:      

   a) selecţia dosarelor de înscriere;  

   b) proba scrisă;  

   c) interviul.  

 

 La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii:  

 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează;  

 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii. 

 

 Dosarele de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării 

concursului/examenului la sediul unităţii. 

 Proba scrisă se va organiza în data de 14.11.2016 ora 9.00 la sediul Direcţiei de 

Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş , str. Gh.Marinescu nr.50. 

 

 Bibliografia stabilită pentru acest examen este  anexată prezentei. 

 

 

 

                DIRECTOR EXECUTIV ,                                
        DR.VASILE ADRIAN MUREŞAN                                  
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Concurs promovare din consilier grad profesional principal  în consilier grad 

profesional  superior (Compartimentul relaţii publice, secretariat, registratură) 

 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

3. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 

4. Legea nr. 233/2002 privind aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 

5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

6. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 

7. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri 

pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările 

ulterioare; 

 

9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

  

 

 

    

              DIRECTOR EXECUTIV ,                                
        DR.VASILE ADRIAN MUREŞAN  


