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ANLNT

PROMOVARE ANGAJAT CONTRACTUAL DEBUTANT

Primdria comunei Putna, jude{ul Suceava, in conformitate cu prevederile
art' 45 1 9i 411 din H'G. nr. 286l20l1pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzdtor funcfiilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plStit din fonduri publice organizeazd, examen
pentru promovare angalat contractual - asistent medical comunitar debutant,
care prin transformare va deveni asistent medical comunitar in cadrul
Compartimentului asistenld sociald qi autoritate tutelard din aparatul de
specialitate al primarului comunei

cererile de participare la examen se vor depune p6nd la data de
25.06.2018

Examenul pentru promovare ya avea loc in data de 2g.06.201g, orele 10
la sediul Primdriei Putna, jude{ul Suceava.

Examenul de promovare a
Primdriei comunei putna si ya
Bibliografia pentru examen este
integranta din acesta.

Pentru alte informalii privind condi{iile de participare la examen gi
consultarea bibliografiei pentru susfinerea examenului persoanele interesate se
vor adresa secretarului comunei putna, judelul suceava.

angajatului debutant va avea loc la sediul
consta in sustinerea unei probe scrise.
anexata prezentului anunt si face parte

PRIMAR

COROAMA



Bibliografie:
1. Constitulia Romdniei.
2. Legea nr. 5312003- Codul muncii, republicatS, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
3. Legea nr. 47712004 privind codul de conduitd a personalului

contractual din autoritatile qi instituliile publice;
4. Legea nt. 319/2006 privind sdndtatea gi securitatea in muncd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
5. O.U.G' nr. 14412008 privind exercitarea profesiei de asistent

medical generalist, a profesiei de moaq6 qi a profesie de asistent
medical, precum qi organizarca qi func{ionarea ordinului
Asistenlilor ;

o.u.G. nr. r8l20l7 privind asistenfa medical comunitard;
ordinul M. nr. 212612014 privind aprobarea Standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor varstnice, persoanelor ftrd ad6post, tinerilor care au
prrdsit sistemul de proteclie a copilului gi altor categorii de
persoane adulte aflate in dificultate, precum qi pentru serviciile
acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat qi
cantinelor sociale

B. H.G nr.212009, privind adoptarea codului de etica si deontologie
al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentJui
medical din Romania (public ata in Monitorul oficial 56012009) ;

6.
7.


