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Serviciul de Ambulan[a Jude[ean Neam[, cu sediul in Piatra

oryanizeaze in data de 09.1 1.2021, oru 12,00 la sediul unitatii, examen

urmatoarea functie:

F Promovare din functia de Referent de specialitate gradul lll din

Referent de specialitate gradul ll.

Neam[, Str. Dimitrie

de promovare in grad

Leonida, Nr. 151,

profesional pentru

cadrul Serviciului RUN0S in functia de

EXAMENUL CONSTA DINTR-UN SUBIECT REDACTIONAL DIN BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA STABILITA

Legea nr, 53 din 24 ianuarie 2003 (republicatd) (actualizatd) Codul muncii;

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicati) privind reforma in domeniulsdndtd[iicu modificdrile

gi completirile ulterioare - Titlul lV "Sistemul na[ional de asistentd medicald de urgenlS gi de prim

ajutor calificat";

Lege-cadru nr, 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice

Hotdr6re nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

locurilor de munci, a categoriilor de personal, a mirimii concrete a sporului pentru conditii de

munca prevdzutin anexa nr. ll la Legea-cadru nr, 153/2017 privind salarizarea personalului pletit

din fonduri publice, precum 9i a condi(iilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupa(ionald de

functii bugetare "Sindtate gi asisten(i socialS"

5. Ordin nr.600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entitdlilor publice

Ordinul nr 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regularnentului privind timpul de munca,

organizarea gi efectuarea garzilor in unita[ile publice din sectorul sanitar;

HotSrArea nr.250 din 8 mai 1992 (republicatd) (actualizati) privind concediul de odihni gi alte

concedii ale salaria{ilor din administra{ia publicS, din regiile autonome cu specific deosebit gi din

unitdtile bugetare;

HotdrAre nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidentd a salariatilor

HotarArea nr. 2BG din 23 martie 201'l (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
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corespunzetor func[iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

10' Legea nr. 263 din 16 decembrie 20'10 (actualizatd) privind sistemul unitar de pensii publice;
'11' Ordonan{a de Urgen{d nr. 111 din B decembrie 2010 (actualizatd) privind concediul gi

indemniza(ia lunard pentru cregterea copiilor;

'12. ordin nr.974 din 2 iunie 2020 privind stabirirea criteriir,cr de evaruare a performan[eror

profesionale individuale pentru personalul contractual 9i a figei de evaluare a personalului de

executie gi de conducere;

13. Legea nr.210 din 31 decembrie 199g privind concediul paternal;

14' ordonan[a de Urgen[5 nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protec{ia maternitd[ii la

locurile de muncd;

15' Ordinul nr. 1,470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarera criteriilor privind angajarea gi

promovarea in func(ii, grade gi trepte profesionale a personalului contractual din unita{ile sanitare

publice din sectorul sanitar;

16' ordinul nr.1.778 din 28 decembrie 2006 (actualizat) privind aprobarea normativelor de personal;

17. Ordinul nr.869din g iulie 2015 (actualizat) pentru aprobarea metodologiilorprivind organizarea gi

desfigurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic medic dentist, farmacist, biolog,

biochimist gi chimist din unitS[ile sanitare publice, precum 9i a func(iilor de gef de sec{ie, gef de

laborator gi gef de compartiment din unitalile sanitare fdri paturi, respectiv a func{iei de farmacist-

gef in unitdtile sanitare publice cu paturi;
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