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A N U N Ț 

 

       Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” organizeaza in data de 24.10.2022, examen 
de promovare in functii/ grade / trepte profesionale, pentru personalul contractual care indeplineste 
conditiile de vechime in specialitate, dupa cum urmeaza : 

 

Sectia/ Serviciu/ 
Compartiment 

Nume si prenume 
salariat propus 

pentru promovare 

 Functia 
detinuta 

Functia dupa 
promovare 

Conditii participare 
examen 

Compartiment de 
Recuperare 

Neuropsihomotorie 
409 Kinetoterapeut 

Kinetoterapeut 
principal 

Minim 5 ani vechime in 
pozitia de Kinetoterapeut 

 
 
      Examenul de promovare se va face prin sustinerea unei probe scrise conform prevederilor 
HOTĂRÂRII  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, modificat si aprobat prin HG 
1027/2014, ORDINUL nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar si Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul institutiilor/serviciilor publice de interes local al 
municipiului Bucuresti, aprobat prin si Dispozitia Primarului General nr.1736/03.11.2015 . 

 

  Modalitatea de desfasurare a concursului : 

1. In cadrul examenului de promovare in  functii/ grade / trepte profesionale, fiecare membru al 
comisiei noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte, pe baza 
urmatoarelor criterii: 
 
- Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate; 
- Abilitati de comunicare; 
- Capacitate de sinteza; 
- Complexitate, initiativitate, creativitate; 

2. Comisia de examen stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu. 
3. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare. 
4. Punctajul minim este de 50 de puncte. 
5. Rezultatul examenului de promovare se afiseaza la sediul spitalului precum si pe pagina de web a 

institutiei . 
6. Candidatii pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor. 
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7. Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea afisand rezultatele in termen de 2 zile 
lucratoare de la data depunerii contestatiilor. 

8. In urma promovarii incadrarea in noua functie se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei 
in care a avut loc promovarea. 

 Persoanele care se incadreaza pentru examenul de promovare anterior se vor adresa 
Serviciului RUNOS in vederea solicitarii cererii de inscriere la examenul de promovare pana cel tarziu 
la data de 21.10.2022 ora 15.00. 

 

CONCURSUL SE VA DESFASURA in data de 24.10.2022 DUPA URMATORUL PROGRAM: 

CONCURS PROMOVARE ORA SALA 

Kinetoterapeut principal 09:00 PDI 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

       MANAGER, 

                     Dr. Andrian Țîbîrnă  

 

                  SEF SERV. RUNOS, 

                  Nicoleta Simona Petre 
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