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Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Municipiul Câmpina, str. 
Voila, nr. 114, organizează examen de promovare, ca urmare a expirării 
perioadei de debutant, astfel:

- din funcția de infirmieră debutantă în funcția de infirmieră.

I. Condiții de participare:
- cel puțin 6 luni vechime în activitate
- curs de infirmieră

II. Acte necesare înscriere:
a) cerere de participare la examenul organizat în vederea promovării;
b) copia actului de identitate;
c) adeverință din care sa reiasă vechimea în activitate;
d) adeverință/certificat absolvire curs de infirmieră.

III. Termenul de înscriere - până la data de 15.10.2019.
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 
pentru fiecare candidat rezultatul prin înscrierea mențiunii “ADMIS” sau 
"RESPINS” însoțită de motivul respingerii 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 si va avea loc în 
data de 21.10.2019, ora 10.00.

Punctajul maxim este de 100 puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul si pe 

pagina de internet a 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.

Solutionarea contestațiilor se face de Comisia de soluționare a
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contestațiilor în termen de 1 zi 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. 0344/101118 sau accesând pagina oficială a spitalului 
(www.spitalulvoila.ro).
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