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ANUNŢ EXAMEN %
PROMOVARE DIN FUNCŢIA DE MUNCITOR NEC ALI FICAT JN 

FUNCŢIA DE MUNCITOR IV - ZUGRAV

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Municipiul Câmpina, 
str. Voila, nr.114, organizează examen intern în vederea promovării în 
funcţia de muncitor IV - zugrav.

I. Condiţii de participare:
a) certificat calificare pentru meseria de zugrav;
b) calificativul ’’foarte bine”, cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani, în 

urma evaluării profesionale anuale.
II. Acte necesare înscriere :

a) cerere de participare la examen în vederea promovării;
b) copia actului de identitate ;
c) copie certificat calificare zugrav;

III. Termenul de înscriere -  10 zile lucrătoare de la data afişării, 
respectiv până la data de 09.08.2019.

Examenul va consta în două etape :
a) , verificarea condiţiilor de participare la examen ;
b) . proba practică.

a) Verificarea dosarelor se face în termen de 24 de ore de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere, se stabileşte 
pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii ADMIS sau RESPINS 
însoţită de motivul respigerii dosarului şi se afişeaă la sediul unităţii;

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul verificării dosarelor de înscriere
i i

pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare la serviciul 
R.U.N.O.S.
b) . Proba practică se desfăşoară în data de 14.08.2019 ora 10.00 şi 
constă în executarea unei lucrări stabilite de către comisia de examen.

Punctajul maxim este de 100 puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

http://www.spltalulvoila.ro


Rezultatele examenului de promovare se comunică prin 
menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ADMIS 
sau RESPINS, prin afişare la sediul spitalului, în termen de două zile 
lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie 
în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Soluţionarea contestaţiilor se face de Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a contestaţiei.

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

Relaţii suplimentare se pot obţine direct de la serviciul R.U.N.O.S. 
al spitalului, la tel. 0344/101118 sau accesând pagina oficială a spitalului 
(www.spitalulvoila.ro).
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