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Compartiment Resurse Umane
Nr. 4462 din 20.11.2019

Club Sportiv Municipal Roman organizează la sediul instituției din str. Ștefan cel
Mare nr.246, examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, de inspector
specialitate II, personal contractual, nivel de execuție, din cadrul Serviciului Baze Sportive, ca
urmare a absolvirii de către un salariat a unei forme de învățământ superior, cu diplomă de
licență. 
 Examenul  se  organizează  în  conformitate  cu prevederile  H.G.  nr.  286/2011 pentru
aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post  vacant  sau temporar  vacant  corespunzător  funcţiilor  contractuale  şi  a  criteriilor  de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată. 

Examenul  va  consta  în  susținerea  unei  probe scrise,  și  se  va desfășura în  data  de
04.12.2019, orele 10:00, la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Roman, str. Ștefan cel
Mare nr.246.  

Dosarul privind înscrierea la examen se va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la
data afișării anunțului privind organizarea examenului, până la data limită de 26.11.2019 ora
16:30,  la Compartimentul  Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal  Roman, str.
Ștefan cel Mare nr.246. Relații la telefon 0233-734367.

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
administrativ, Partea a V a, Titlul I, Capitolul II, Capitolul III;

2. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
3. Hotărâre  nr. 1.425 din 11 octombrie 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006;
4. Ordin Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare

împotriva incendiilor.

Candidatul  va avea  în  vedere,  la  studierea  actelor  normative  din  bibliografie,  inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.
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