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Aprobat

MANAGER, 
Dr. IRINA MINESCU 

A :

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Voila, 
nr.114, organizează examen intern în vederea promovării, astfel:

- din funcția de asistent medical generalist debutant (PL) în funcția de 
asistent medical generalist (PL) - secția a II - a/compartimentul de psihiatrie 
pediatrică;

- din funcția de soră medicală principală (M) în funcția de asistent medical 
generalist principal (PL) - secția a VI - a;

- din funcția de muncitor II (lăcătuș) în funcția de muncitor I (lăcătuș);

I. Condiții de participare:
a) pentru funcția de asistent medical generalist (PL)

- minim 6 luni vechime ca asistent medical
b) pentru funcția de asistent medical generalist principal

- adeverință/diplomă școală sanitară postliceală
c) pentru funcția de muncitor I (lăcătuș)

- minim 9 ani vechime în meserie
- calificativul “foarte bine”, cel puțin de două ori, în ultimii 3 ani, în urma 

evaluării profesionale anuale
II. Acte necesare înscriere :

a) pentru funcția de asistent medical generalist (PL)
- cerere participare la examen
- copia actului de identitate
- adeverința din care să reiasă vechimea în funcție

b) pentru funcția de asistent medical principal (PL)
- cerere participare la examen
- copia actului de identitate
- adeverință/diplomă școală sanitară postliceală

c) pentru funcția de muncitor I (lăcătuș)
- cerere participare la examen
- copia actului de identitate
- adeverință din care să reiasă vechimea în funcție
- copii după fișele de evaluare din ultimii 3 ani
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III. Termenul de înscriere - 10 zile lucrătoare de la data afișării, respectiv 
până la data de 15.10.2021.

Examenul va consta în două etape :
a) , verificarea condițiilor de participare la examen ;
b) . proba scrisă.
a) . Verificarea dosarelor se face în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor de înscriere.
Se stabilește rezultatul pentru fiecare candidat prin înscrierea mențiunii 

ADMIS sau RESPINS însoțită de motivul respigerii dosarului și se afișează la 
sediul unității.

Candidații nemulțumiți de rezultatul verificării dosarelor de înscriere pot 
depune contestație în termen de o zi lucrătoare la serviciul R.U.N.O.S.

b) . Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre 
cele stabilite de către comisia de examen și se desfășoară conform următorului 
calendar:

- în data de 18.10.2021, ora 10,00 - pentru funcțiile de asistent medical 
generalist/asistent medical generalist principal

- în data de 19.10.2021, ora 10,00 - pentru funcția de muncitor I (lăcătuș)
Punctajul maxim este de 100 puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare la proba scrisă se comunică prin 

menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ADMIS sau 
RESPINS, prin afișare la sediul spitalului, în termen de două zile lucrătoare de la 
data susținerii acestuia.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen 
de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Soluționarea contestațiilor se face de către Comisia de soluționare a 
contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a contestației.

Dosarele de înscriere la examen se depun la Serviciul Resurse Umane din 
cadrul spitalului. .

Relații suplimentare se pot obține direct de la serviciul R.U.N.O.S. al 
spitalului, la tel. 0759/043253 sau accesând pagina oficială a spitalului 
(www.spitalulvoila.ro).

Șef Serviciu R.U.N.O.S., 
Ec.Claudia Toma

întocmit,
Ec.Daniela Ene 

ri/
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