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ANUNȚ
organizare examen promovare
În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, având în vedere OMEN 5138/2014 și Legea
153/2017, Universitatea Maritimă din Constanța organizează examen de promovare în grad profesional
pentru postul de administrator financiar II, studii superioare, în cadrul Serviciului Resurse Umane
după cum urmează :
a) concursul se va desfășura în data de 23.01.2020, orele 10:00, în sala 709;

b) bibliografia
1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile la zi;
2. Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale, cu modificarile la zi;
3. Hotararea nr. 286/23.03.2011 - 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;
4. Hotararea nr. 500 din 2011 – privind registru general de evidenta a salariatilor, cu modificarile la zi;
5. Ordinul nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;
6. Ordinul nr. 5559 / 2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al
personalului didactic din invatamant;
7. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile
autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificarile la zi;

c) modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă.
d) conditii de participare : salariați din cadrul UMC, cu studii superioare și cu o experiență de minim 3
ani în domeniul resurselor umane pe un post de administrator financiar (S) , grad III.

Cererile de participare se pot depune până la data de 17.01.2020, la Serviciul Resurse Umane.
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