SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN
SUCEAVA
Nr. 6197 din 06.07.2017

APROBAT,
Manager general interimar,
Dr.Alexandru Lăzăreanu

ANUNȚ
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 31.07.2017 ora 10,00 un
post vacant de ECONOMIST IA Birou R.U.N.O.S. la S.A.J.Suceava
Condiţii de participare generale :
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținînd
Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
- cunoaște limba română, scris și vorbit ;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
- are capacitatea deplină de exerciții ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate ;
- îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
posturilor scoase la concurs ;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
- diploma de licenţa în studii economice;
-minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
-cunoștințe operare PC;
Concursul se va organiza conform calendarului următor :
- 31 iulie 2017 ora 10.00 probă scrisă ;
- data și ora probei interviu , va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 21.07.2017 ora 15,00 și vor conține :
-

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare ;
copia și originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii
copia și originalul după diplomă de licență
copii și originale după alte cursuri,master etc.
carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă, în alte meserii/sau specialitatea
studiilor în copie și original);
copie certificat căsătorie unde este cazul;
cazier judiciar;
adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de unități sanitare abilitate.;
curriculum vitae ;
taxă de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Bibliografie de concurs:
-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările ulterioare;
-Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
-Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit dib
fonduri publice în anul 2016,prorogarea unor termene,precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.
-Legea cadru 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
-Hotararea nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice, actualizata;
-Ordin nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în
funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Hotararea nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatiilor;
-Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din
administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Titlul IV Cap.I, II, III, si Titlul V Cap.I, II, III, IV,V, VI).
- OUG nr 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si
modificarea si completarea unor acte normative;
-Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice.
Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la
concurs, se va realiza în perioada 21.07.2017 – 24.07.2017, astfel încât la data de
25.07.2017 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul
respingerii dosarului, după caz;
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare
(24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24
de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava din Str. Scurtă nr. 3, în
data de 31 iulie 2017, ora 10.00, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de
01.08.2017, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
c) pentru interviu data și ora vor fi comunicate ulterior la această probă. Vor participa doar candidaţii care
au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, cu
precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face
contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data afişării
rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele
finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii
ultimei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au
concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pâna la data 21.07.2017ora 15.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din str. Scurtă, nr. 3, etaj 1, Suceava.
Relații suplimentare la Sediul S.A.J. Suceava din Str.Scurtă nr.3, Biroul RUNOS sau la telefon
0230.514.602, 0728788609.
Secretar comisie Referent I Lacramioara Miron

