
 
 

 

Nr. 1473/15.03.2021 

 

ANUNȚ  

 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt organizează conform Regulamentului 

privind promovarea personalului din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

aprobat  prin Hotărârea Comitetului Director nr. 9/2017 și Decizia nr.38/11.04.2017, examen 

în vederea promovării în treaptă profesională pentru urmatoarele funcții contractuale: 

1. Promovare din:  

a. economist, grad profesional II în economist, grad profesional I, 

b. Inspector de specialitate grad profesional III în Inspector de specialitate grad 

profesional II, 

c. Analist (programator) ajutor, grad profesional II în Analist (programator) 

ajutor, grad profesional I. 

2. Condițiile  de participare:  

Pentru economist grad profesional I: 

a. diploma de licență 

b. 3 și 6 luni  ani vechime în specialitate, 

c.  Calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, 

d. Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii 

Pentru Inspector de specialitate grad profesional II,: 

      a.  diploma de licență, 

      b.   3 ani și 6 luni în specialitate 

c.   Calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, 

d.   Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii, 

 Pentru Analist (programator) ajutor, grad profesional I: 

      a. diplomă de bacalaureat, 

      b.   3 ani și 6 luni în activitate informatică, 

c.   Calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, 

d.    Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii 

3. Actele obligatorii la dosarul de înscriere examen : 

a. cerere înscriere examen de promovare al salariatului, aprobată de 

conducătorului unității , 

b. copie actului de identitate, 

c. copie ale evaluărilor performanțelor individuale din ultimii 3 ani, 

d. copia carnetului de muncă, completat până la data de 31.12.2010 inclusiv, 

precum și alte acte care să ateste modificările intervenite în carieră până la data 

depunerii dosarului de înscriere la examen, 

e. copie a raportului per salariat din registrul general de evidență a salariaților, 

f. adeverință eliberată de compartimentul RUNOS din cadrul unității 

organizatoare a examenului prin care se adeverește că nu are sancțiune 

disciplinară neradiată în condițiile legii, 

4. Examenul de promovare constă în:  

- verificarea condițiilor de participare la examen  

- proba scrisă pentru economist, grad profesional I și Inspector de specialitate grad 

profesional II, 



- proba practică pentru Analist (programator) ajutor, grad profesional I 

5. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data afişării anunţului la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, jud. Olt. 

6. Condiții de desfășurare a examenului :           

a. Depunerea dosarelor de înscriere               - 15.03.2021 – 19.03.2021, 

b. Data probei scrise                                       - 29.03.2021, 

c. Data probei practice                                   - 30.03.2021. 

d. Ora și locul desfășurării examenului – Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci,  str.Satul Nou, nr. 2, com. Schitu, sat Greci, jud. Olt, în data de  

29.03.2021 orele 1000, respectiv 30.03.2021 orele 1000. 

7. Data  limita si ora la care se depun dosarele:  19.03.2021  ora 1400 

8. Locul unde se depun dosarele: compartiment RUNOS  

9. Persoana contact Compartiment RUNOS: Consilier Preduț Vasilică. 

 

 

 

 

 

Manager, 

Dr. Sorin Cristian Brătoi  


