
 

 

 

 

ANUNT 

 

 In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286 / 2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare si in baza aprobarii Primariei Mun. Galati, Spitalul de Obstetrica Ginecologie,, 

Buna Vestire,, , organizeaza examen in vederea promovarii in urmatoarele functii : 

 

- analist I in analist IA  

- economist I in economist IA 

- referent contabilitate SSD in referent contabilitate S 

 

Conditii specifice : 

 Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care participa la 

examenul in vederea promovarii: 

 

- analist I in analist IA  

 

 diploma de licenta in specialitate 

 examen pentru ocuparea postului 

 minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate 

 

- economist I in economist IA 

 

 diploma de licenta in specialitate 

 examen pentru ocuparea postului 

 minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate 

 

- referent contabilitate SSD in referent contabilitate S 

 

 diploma de licenta in specialitate 

 examen pentru ocuparea postului 

 minim 6 luni vechime in specialitate 

 

Calendarul desfasurarii concursului : 

 

 Examenul de promovare va avea loc pe data de 31.10.2016 ora 10 : 00 la sediul 

unitatii din strada Nicolae Alexandrescu nr 99. 

 Examenul de promovare va consta in sustinerea unei probe scrise din tematica data. 

 Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
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 Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul unitatii si pe site, in 

termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia. 

 Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, pot depune contestatie in termen de o zi 

lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

 

 

 Relatii suplimentare : Comp Resurse Umane – tel 0236413131 int 115 si la sediul 

unitatii. 

 

 

 
   

     


