
 
Nr. 5258/09.09.2022 

 

ANUNȚ  
 

 

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

privind promovare 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 grad/traptă profesional/ă pentru urmatoarele funcții contractuale: 

1. Promovare din:  

a. asistent medical în asistent medical, grad principal, din cadrul Sectiei I, II 

Psihiatrie si Compartimentul Ergoterapie, 

b. asistent medical debutant în asistent medical, din cadrul Sectiei I Psihiatrie, 

c. instructor ergotarapie în instructor ergotarapie, grad principal, din cadrul 

Compartimentului Ergoterapie, 

d. infirmier debutant în infirmier, din cadrul Sectiei II Psihiatrie 

e. muncitor calificat III ( bucătar) în muncitor calificat II, Administrativ, 

f. muncitor calificat III ( frizer) în  muncitor calificat II (frizer),  Administrativ 

2. Condițiile  de participare:  

a. 5 ani vechime ca asistent (pentru asistent medical grad principal), 6 luni 

vechime in specialitate (pentru asistent medical), 4 ani vechime in specialitate 

(pentru instructor ergotarapie, grad principal), 6 luni vechime în activitate 

(pentru infirmier), 6 ani vechime în meserie (pentru muncitor calificat II - 

bucătar ) și 6 ani vechime în meserie ( pentru muncitor calificat II - frizer ). 

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

c. 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 a actului de identitate, 

c. copii ale evaluărilor performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani 

(cu excepția asistentului medical grad debutant) 

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

precum si  alte acte  care să ateste modificările intervenite în carieră pănă la 

data depunerii dosarului de înscriere la examen, 

e. copia certificată a raportului per revisal din registrul general de evidență a 

salariatilor, 

f. adeverința eliberată de compartimentul RUNOS, prin care se adeverește că nu 

are sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii, 

g. adeverinta de grad principal (pentru asistent medical grad principal ), 

Actele prevăzute la literele b,c,d, vor fi prezentate și în original în vederea certificării, 

pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de examen. 

 

 

4. Examenul de promovare constă în două etape : 

a. verificarea condițiilor de participare la examen, 

b. proba scrisă. 



 

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

lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului la sediul Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, jud. Olt. 

6. Condiții de desfășurare a examenului:           

a. Depunerea dosarelor de înscriere : ultima zi de depunere dosare - 16.09. 2022, 

b.  Data probei scrise  - 26.09.2022. 

 

Ora și locul desfășurării examenului – Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,  

str.Satul Nou, nr. 2, com. Schitu, sat Greci, jud. Olt, orele 10.00.  

 

7. Locul unde se depun dosarele: compartiment RUNOS. 

 

Verificarea dosarelor se face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor de înscriere la examen, se stabileste pentru fiecare rezultatul prin 

inscrierea mențiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”, 

Candidatul nemulțumit de rezultatul rezultatul  dosarelor de înscriere și rezultatul proba 

scrisă, poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare la compartimentul RUNOS. 

 

Tematica și Bibliografia sunt afisate alăturat. 

 

 

8. Persoana contact Compartiment RUNOS:  Marinescu Constantin Dănuț . 

 

 

 

 

 

 

 

Manager, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat azi   09.09.2022. 


