SPITALUL ORASENESC LIPOVA
Nr. 1080 din 22.06.2016

ANUNT
Spitalul Orasenesc Lipova ,cu sediul in Loc. Lipova Str. Aurel Vanatu
Nr.11 organizeaza in data de 14 IULIE 2016 ora 10:00 examen pentru
promovarea in grade si trepte profesionale imediat superioare
perosnalului contractual din cadrul unitatii, care indeplinesc conditile
specifice:
Dupa cum urmeaza:
- asistent medical principal
– Sectia interne-examen promovare
dupa 6 luni vechime in specialitate
- muncitor bucatar II – bucataria spitalului-examen promovare dupa
6 luni vechime in specialitate
Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotararii
Guvernului Nr.286/2011 si Ordinul nr.1470/20.11.2014 si va consta in
proba scrisa si interviu.
Conditii de participare:
La examenul organizat de promovare in grade sau trepte profesionale
pentru personalul contractual poate participa orice persoană care
îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice conform
normativelor legislatiei in vigoare.
(OMS 1470/2011)
Poate participa la examenul de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare candidatul:
a) care a obtinut calificativul FOARTE BINE la evaluarea
performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in
ultimii trei ani.
b) are cetăţenia română.
c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
d) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu are abateri disciplinare si nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
Dosarul pentru inscrierea la examen se depune pana in data de 6
iulie 2016 ora 12:00 la biroul personal din cadrul Spitalului Orasenesc
Lipova si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele
documente:
a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c)fisele de evaluare;
d) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenlui, inclusiv a
rezultatelor finale ale examenlui, se face prin menţionarea punctajului final
al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare la locul
desfăşurării examnlui.
Se consideră admis la examenlui de promovare in grade si trepte
profesionale candidatul care a obţinut cel putin 50 de puncte.
Rezultatele finale ale examenlui de promovare in grade si trepte
profesionale se consemnează în raportul final al examenlui.
Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru
examen se obtine la telefon: 0257/563047 interior 16 compartiment RUNOS al
unitatii.
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