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ANUNŢ

In conformitate cu prevederile :
- Hotărârii nr.286/2011- Titlul I I , pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din 
sectorul bugetar si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectoruul bugetar plătit din fonduri publice,
- Ordinului 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,
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,

Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas organizează examen de promovarea in grad profesional a 
personalului contractual de la cadrul biroului Achiziţii -  Transport - Aprovizionare , după cum 
urmeaza:

-1 post de economist II in economist I 
-1 post de economist I in economist IA

Examenul de promovare va avea loc in data de 24.03.2022 , ora 10:00 la sediul unitarii si va consta in 
susţinerea unei probe scrise .

Vor fi promovaţi candidaţii care obţin nota minima 50 de puncte .
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