NR. 6884 DIN 19.10.2022

ANUNȚ
PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea , în conformitate cu Hotararea nr.286/2011-pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MS
nr.1470/2011- pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu
modificarile si completarile ulterioare , organizeaza examen de promovare din funcția de
referent debutant cu atributii de magaziner in functia de referent III cu atributii de
magaziner .
Conditii de participare la examen :
6 luni vechime in specialitate
examenul de promovare se va desfășura în data de 03.11.2022, ora 11.00proba scrisă, la sediul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea.
Dosarul de înscriere se depune la Biroul RUNOS până la data de 26.10.2022, ora 12.00.
Dosarul de înscriere va cuprinde :
Cerere de participare la examen
Copia actului de identitate
Adeverinta din care să rezulte vechimea în specialitatea postului.
Desfășurarea examenului :
Examenul va consta într-o proba scrisă.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va desfășura la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea – Pavilion
Administrativ.
Rezultatul examenului de promovare se va afișa la sediul spitalului și pe pagina de internet,
în termen de maxim o zi lucratoare de la data susținerii acestuia, iar candidatul poate depune
contestație în termen de maxim o zi lucratoare de la data afișării rezultatelor.
Relații suplimentare la biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare din functia de
referent debutant cu atributii de magaziner in functia de referent III cu atributii de magaziner.
1. HG. nr.924/2005 privind aprobarea regurilor generale pentru igiena produselor alimentare, cu
modificarile si completările ulterioare.
2. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006, cu modificările si completările
ulterioare.
4. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, cu modificările și completatările
ulterioare.
5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții, cu modificările și
completările uterioare.
Hot. Nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale
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