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ANUNŢ EXAMEN
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din Spitalul Filisanilor
Spitalul Filisanilor, jud. Dolj, organizează in data de 20.10.2016, ora: 09.00, examen de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, pentru următoarele functii :
Nr.
crt.
1
2
3

Funcţia conform statului de personal

Functia in care urmează să promoveze

Consilier juridic debutant
Infirmieră debutantă - Secţia O.G.
Infirmieră debutantă – Compartiment N.N.

Consilier juridic - grad II
Infirmieră - Secţia O.G.
Infirmieră– Compartiment N.N.

Conditii generale de participare:
pentru a participa la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:



sa aiba vechimea prevazuta de Ord. nr 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale
referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice

Conditii de desfasurare a examenelor:
Examenul de promovare va consta intr-o proba scrisă.
Lucrarea scrisă se va sustine la sediul spitalului – camera de garda.
Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte :
- cerere de inscriere ;
- copie act identitate ;
- referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice
- adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse umane care atestă vechimea în gradul sau treapta
profesională.
Dosarele de examen se vor depune in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii anuntului la
Compartimentull RUNOS al unitatii, pana la data de 12.10.2016, orele : 12.00.
La examen pot participa angajatii Spitalului Filisanilor care indeplinesc conditiile de participare
Examenul de promovare in grad profesional şi treaptă profesională se va organiza cu respectare prevederilor
din Dispozitia nr.48/15.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea in functii, grade sau trepte
profesionale a personalului incadrat cu contract individual de muncă din cadrul Spitalului Filisanilor.

