
                             

                           

      

 

                       Nr.4159 din 24.02.2022 

              A N U N Ț 

 

     Având în vedere prevederile art. 41^1 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași, organizează 

examen de promovare în grad profesional, astfel: 

 

Nr. crt Funcția 

contractuală 

Grad profesional 

deținut 

Structura funcțională Grad profesional 

după promovare 

1. Psiholog practicant Compartiment de evaluare și 

promovare a sănătății  

specialist 

 

     Pentru a participa le examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, 

candidatul trebuie să fi obținut califiativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale 

individuale, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta  s-a aflat în activitate, conform 

prevederilor art.43 alin.(2) din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările și compeltările ulterioare. 

 Examenul constă în susținerea unei probe scrise care se va desfășura la sediul unității noastre din strada 

Nicolae Bălcescu nr.21,  în data de 16 martie 2022 , ora 10,00  la sediul instituției și pe pagina noastră de internet 

wwwdspiasi.ro. 
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Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Rezultatul examenului de promovare se afișează la sediul unității și pe pagina noastră de internet, în termen de două 

zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. Candidații nemulțumiți de rezultatul acestuia, pot depune contestație în 

termen de o zi lucrătoare  de la data afișării rezultatelor. 

 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD  

PROFESIONAL PERSONAL CONTRACTUAL 

 Ordonață de Urgență nr. 18 din 27 februarie 2017, privind asistența medicală comunitară; 

 Hotărârea nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 

funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 

  Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 (*republicată*)privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic; 

 Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) 

Actualizare la data de 21.02.2022; 

 Ordin MS nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București; 

 Hotărârea Guvernului nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de 

sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Relații suplimentare se pot obține la serviciul resurse umane din cadrul DSP Iași,  

telefon:0232210900 int.218, e-mail runos@dspiasi.ro. 
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