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C O N C U R S 
 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” scoate la concurs 

 1 post vacant de referent II în cadrul biroului R.U.N.O.S.  

      Concursul va avea loc la sediul spitalul în data de 22.10.2014, ora 900 şi va consta în 

2 probe: 

1. proba scrisă; 

2. interviul. 

     Dosarul va cuprinde: 

- cerere de înscriere la concurs; 

- curriculum vitae actualizat; 

- copie act de identitate însoţită de original; 

- certificat de cazier judiciar; 

- copii după diploma de bacalaureat însoţită de original; 

- copiile ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea profesională (dacă 

sunt relevante pentru postul vacant); 

- copie actualizată a carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea 

totală în muncă şi în specialitate ( 6 luni vechime in specialitate); 

- certificat de sănătate format A5 care să ateste starea de sănătate  

corespunzătoare; 

- recomandare de la ultimul loc de muncă sau copia fişei de evaluare a 

performaţelor profesionale individuale pe ultimul an. 

      Dosarele se vor depune la biroul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 

20.10.2014, ora 1500. 

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se 

vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 21.10.2014, ora 1200 . 
MANAGER, 

Dr.Emilian Ioan IMBRI 
ŞEF BIROU R.U.N.O.S., 
Ec.Florentina STANCU  

http://www.spitalulbabes.ro/


 
 
 
 
 

Tematica şi bibliografia 
 pentru ocuparea postului de referent II 

 
 
 
 
Tematica: 

1. Suspendarea contractului individual de muncă; 
2. Încetarea de drept a contractului individual de muncă; 
3. Dreptul la preaviz; 
4. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată; 
5. Elementele sistemului de salarizare; 
6. Încadrarea și promovarea personalului. 
 
 
 

Bibliografia: 
 
1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificari si completari ulterioare; 
2. Legea nr.284/2010 –Legea –cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. 
3. O.U.G.nr.77/2013 privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi 
și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordine. 


