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                                                         A N U N T 

 

 
         

 Serviciul de Ambulanta Judetean  Bacau cu sediul in str. Florilor, nr. 10, sc. A, ap. 1, 

organizeaza in data de 25.11.2020  ora 11,00 in conformitate cu art. 31* din Legea-cadru nr. 

153/ 2017, O.M.S. nr. 1470/2011 si H.G. nr. 286/2011, examen in vederea promovarii in 

functia de economist gradul IA, pentru cei care ocupa functia de economist  gradul I din 

cadrul S.A.J. Bacau. 

 

                                                       CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

 Diploma de licenta; 

 6 ani si 6 luni vechime in specialitate ; 

 Sa fi obtinut calificativul « foarte bine » la evaluarea performantelor profesionale 

individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani ; 

 Examenul se va susţine la Serviciul de Ambulanta Judetean Bacău ; 

 

 

Proba examenului: Proba scrisa 

 

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte. 

 

1. Proba scrisa va fi sustinuta in data de 25.11.2020 ora 11,00 la sediul institutiei noastre din 

strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1 

- 25.11.2020  intervalul orar  11,00 – 13,00 - sustinere proba scrisa si afisare rezultate proba 

scrisa; 

- 25.11.2020 intervalul orar 13,00 – 15,30 -  depunere contestatii proba scrisa; 

-26.11.2020 intervalul orar 8,30 - 9,00 - analizare lucrare scrisa si afisare rezultate 

contestatii; 

2.  Rezultatul final examen 

- 26.11.2020 ora 10,00 – afisare rezultate finale 
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TEMATICA AVANSARE IN FUNCTIA DE ECONOMIST GRADUL  IA 

 

Bibliografie si tematica pentru examen:   

 

 

LEGE   Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice 

 

LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

 

LEGE  Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 114/2020 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice 

 

  

Detalii se pot obtine la: 

sediul institutiei: strada Florilor nr.10/ A / 1 municipiul Bacau, judetul Bacau 

telefon: 0234/ 584050 , 0234/ 533799 interior 14 si pe site-ul institutiei : 

www.ambulantabacau.com (se utilizeaza browser-ul Internet Explorer). 

 

 

 

  

                                           MANAGER GENERAL, 

                                                 Dr. Aura Cretu 


