
ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MUREŞ
Târgu-Mureş, str.Gh. Marinescu, nr.50, Cod 540136

Telefon 0265215146
e-mail secretariat@aspms.ro,www.aspms.ro

Cod fiscal 4322904
Operator  date cu caracter  personal nr. 35703

Birou R.U.N.O.S.
Tel.: 0265-216305; 0265-211729
Email: runos@aspms.ro

Nr.  13977 / 07.12.2021

Direcţia de Sănătate Publică Mureş
organizează examen de promovare în grade şi trepte profesionale

pentru personalul contractual, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- din funcţia de asistent medical debutant în funcţia de asistent medical 
- din funcţia de statistician medical debutant în funcţia de statistician medical

Condiţii de participare:
- 6 luni vechime în specialitate

Examenul  de  promovare  va  avea  loc  în  data  de  23.12.2021,  ora  9,00,  la  Internatul
Colegiului Transilvania, str. Vulcan, nr.  6, Tg Mureş.

Examenul va consta într-o probă scrisă. Lucrarea  eleborată  de  fiecare  candiat  va  fi
evaluată pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

La examen pot participa angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică Mureş care îndepliniesc 
condiţiile de participare.

Dosarele de înscriere la examen se depun la Biroul RUNOS, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului şi vor conţine următoarele documente:

- cerere de participare la examen în vederea promovării
- copie act identitate
- adeverinţă vechime

Condiţiile de participare la examen precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul 
şi pe pagina de internet a Direcţiei de Sănătate Publică Mureş.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al instituţiei sau la telefon: 
0265/211729.

http://www.aspms.ro/


Bibliografie examen promovare asistent medical debutant şi statistician debutant

1. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-

19) Actualizare 23.08.2021

2. HG nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data

de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

3. Ordinul comun nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru

prevenirea  îmbolnăvirilor  cu  virusul  SARS  -  CoV  -  2  cu  modificările  i  completărileș

ulterioare

4. Hotărârea  CNSU nr.  43  privind  aprobarea  listei  ărilor/teritoriilor  de  risc  epidemiologicț

ridicat,  criteriile  pe baza  cărora se stabilesc acestea,  precum i  a  regulilor  de aplicare  aș

măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, cu modificările iș

completările ulterioare

5. Ordinul  MS nr.  1309/2020  privind  modalitatea  de  aplicare  a  măsurilor  de  prevenire  şi

limitare a îmbolnăvirilor cu SARS - CoV – 2, cu modificările i completările ulterioareș

6. Ordinul  MS nr.  1829/2020 pentru  aprobarea  fluxului  informaţional  utilizat  în  raportarea

datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS - CoV – 2, cu modificările i completărileș

ulterioare
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