Spitalul Clinic
Colentina

TEMATICA PENTRU CONCURSUL IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI
DE ECONOMIST II , RESPECTIV REFERENT DE SPECIALITATE III –
LA SERVICIUL R.U.N.O.S.

1. Contractul individual de munca .
Incheierea , executarea , modificarea , suspendarea si incetarea contractului individual de munca.
Concediile - concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor.
2.

Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor
de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar – salariile de baza si gradatiile
Incadrarea si promovarea categoriilor de personal din sistemul public - transferul

3. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului , prevăzute în anexa II la
regulamentul -cadru,
4. Criterii privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar .
5. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist şi chemist
6. Norma privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef
de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
7. Metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor

8. Anexa I – normative de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca
9. Conducerea spitalelor – atributiile managerului
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„Prezentul inscris poate contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/ 679. Persoanele vizate carora li se adreseaza
prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia, au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile
prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679”

10.Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă - Concediul şi indemnizaţia de
maternitate
11.Capitolul IV -Pensii – pensia pentru limita de varsta si pensia anticipata .

Proba scrisa consta in 20 de intrebari tip grila si 2 subiecte de sinteza.
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