
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI     

COMISIA DE CONCURS                                                                       Nr.3309/07.06.2022 
 

 
 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 

la  concursul de recrutare organizat de de Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe data de 

07.06.2022  

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de: asistent medical, nivel studii PL , grad debutant, 

specialitatea medicina generala, sectia II și asistent medical, nivel studii PL, specialitatea 

medicina generala, sectia I la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 
 
 

1. Data și ora desfășurării probei scrise: 07.06.2022, ora 1000 

2. Locul desfășurării probei scrise: Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 

Nr. 

Crt 

Numele si 

 prenumele 

 candidatului 

Funcţia 

pentru care   

candidează 

Punctajul 

probei scrise  

Rezultatul 

probei scrise 

(Admis/ 

Respins) 

Observaţii 

1. 2983 asistent medical, 

nivel studii PL, 

Secția Psihiatrie 

II 

92 P  

Admis 

- 

2. 2922 asistent medical 

debutant, nivel 

studii PL, 

Secția Psihiatrie 

II 

88 P Admis 

 

- 

3. 3030 asistent medical , 

nivel studii PL, 

Secția Psihiatrie I 

9 P Respins - 

4. 3029 asistent medical 

debutant , nivel 

studii PL, 

Secția Psihiatrie 

II 

4 P Respins - 

5. 2952 asistent medical 

debutant, nivel 

studii PL, 

Secția Psihiatrie 

II 

- - Absent 

 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi 

lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform 

prevederilor art.31 din Regulamentul 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, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificarile și 

completatările ulterioare . 

 

 Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. 

 

Afișat astăzi, 07.06.2022, orele 1430 la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 

Interviul va a vea loc în data de 10.06.2022, ora 1000  , la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci. 

 
 

Secretariatul comisiei de concurs 
 

 


