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Nr.  3579  din   03.11.2017 

ANUNT 

 

Având în vedere: 

Spitalul Orasenesc,,Sf.Stefan’’Rovinari ,in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare,Ordinul 

M.S.nr.1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii , grade si 

trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar si 

Legea nr.284/2010,privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice ,organizeaza 

examen de promovare,dupa cum urmeaza: 

 -arhivar debutant 

   Examenul va avea loc in data de 27.11.2017,orele 10,00 

           Conditii de participare: 

- pentru arhivar debutant  -  6 luni vechime 

   Dosarul de inscriere: 

- cerere de participare la examen in vederea promovarii aprobata de conducerea unitatii 

- copia actului de identitate 

Examenul de promovare consta intr-o proba scrisa,respectiv in redactarea unei lucrari. Prin 

proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare promovarii pentru care se 

organizeaza examenul. 

Subiectele se stabilesc pe baza tematicii de examen ,astfel incat sa reflecte capacitatea de 

analiza si sinteza a candidatului,in concordanta cu nivelul si specifiul postului pentru care 

se organizeaza examenul. 

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte. 

-Bibliografia de concurs- anexata prezentului anunt. 

Manager,  

Dr. Murea Adrian     Director financiar contabil  

                           Ec.Olaru Mihaela 
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              Bibliografie: 

 

1. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale – republicata si completata 

prin Legea nr.138/2013,publicata in Monitorul Oficial nr. 253/2013. 

2. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

cu modificarile si completarile ulterior. 

3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si 

copletarile ulterioare. 

- Capitolul III – Obligatiile angajatorilor 

- Capitolul IV – obligatiile lucratorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


