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ANUNT – EXAMEN DE PROMOVARE

In conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, TITLUL II, actualizata prin
H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind
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, Serviciul de Ambulanta Judetean Alba organizeaza
examen de promovare, in treapta imediat superioara si anume:
 3 posturi din functia de registrator medical de urgenta, in functia de
registrator medical principal.
Pentru a putea participa la examenul de promovare in grad profesional ,
candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul sau treapta profesionala din care
promoveaza;
 Trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor
profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.
 Sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de
evaluare.
Examenul de promovare se organizeaza la sediul Serviciului de Ambulanta
Judetean Alba, str. Calea Motilor, nr. 83, in data de 19.09.2018, ora 1000 si consta in
sustinerea unei probe scrise .
Fiecare candidat va completa un test grila, ales din cele stabilite de comisia de
examinare.
In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare
noteaza testul grila. Punctajul maxim este de 100 puncte. Punctajul minim de
promovare este de 50 de puncte.
Rezultatul examenului de promovare se afiseaza la sediul Serviciului de
Ambulanta Judetean Alba si pe pagina de internet, in data de 19.09.2018, ora 1500.
Contestatiile se pot depune in termen de o zi lucratoare de la data afisarii
rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Comisia de solutionare a
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contestatiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul
Serviciului de Ambulanta Judetean Alba in termen de doua zile lucratoare de la data
expirarii termenului de depunere a contestatiei.
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1. Ordinul M.S. nr. 1092/2006 – privind stabilirea competentelor si atributiilor
echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca;
2. Ordinul M.S. nr. 2021/2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare ale TITLULUI IV –„Sistemul national de asistenta medicala de
urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006, privind reforma in
domeniul sanatatii;
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si completarile ulterioare.
4. Avand in vedere Regulamentul (U.E.) 679/2016 – privind protectia datelor cu
caracter personal.
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