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- ANUNJ CONCURS -

Spitalul de Psihiatrie Voila , cu sediul in Campina, str. Voila nr.114, organizeaza 
concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata , a urmatoarelor posturi : 
-1 (un) post de asistent medical principal generalist cu studii P.L. din cadrul sectiei 
a - IV - a - psihiatrie adulti 
-1 (un) post de asistent medical principal generalist cu studii P.L. din cadrul sectiei a 
- VIII - a - sectia sanatoriala de psihiatrie pediatrica 
-1 (un) post de ingrijitoare curatenie din cadrul sectiei a - VII - a - psihiatrie cronici 
- 1 (un) post de psiholog practicant din cadrul sectiei a - VIII - a - sectia sanatoriala 
de psihiatrie pediatrica 

Pentru a ocupa un post vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr. 286 din 23 martie 2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altar state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania ; 

b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata 

pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare 
abilitate; 

f) indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica 
infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu 
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea . 

Conditii specifice de participare la concurs: 
1. pentru postul de asistent medical principal 

- diploma absolvire ~coala sanitara postliceala sau echivalenta 
- certificat grad principal 
- minim 5 ani vechime ca asistent medical 

2. pentru postul de ingrijitoare curatenie - ~coala generala 
3. pentru postul de psiholog practicant 

- diploma de licenta in specialitate 
- atestat de libera practica in specialitatea psihologie clinica - treapta de specialitate 

practicant 
- minim 1 an vechime ca psiholog stagiar 



Dosarele de concurs ale candidatilor pentru postul de psiholog practicant vor 
contine urmatoarele documente: 
- cerere de inscriere, cu mentiunea postului pentru care se face inscrierea (formularele se 
gasesc la serviciul R.U .N.O.S), cerere adresata managerului spitalului; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 
- copii ale actelor de stare civila (certificat de na~tere, certificat de casatorie, sentinta de 
divort etc) ; 
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altar acte care atesta 
efectuarea unor specializari , precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea 
conditiilor specifice ale postului solicitate de institutie (diploma bacalaureat, diploma 
absolvire studii de specialitate, etc); 
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical (psihic), 
eliberat de medicul specialist psihiatru; 
- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca ~i , dupa caz, in specialitate (pentru perioada de dupa 01 .01 .2011 adeverinta tip 
carnet de munca sau extras Revisal) ; 
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului. 
- curiculum vitae 
- chitanta taxa inscriere la concurs - 50 lei (care se va achita la casieria spitalului). 

Dosarele de concurs ale candidafilor pentru postul de asistent medical principal, 
vor confine urmatoarele documente: 
- cerere de inscriere, cu mentiunea postului pentru care se face inscrierea (formularele se 
gasesc la serviciul R.U.N .O.S) , cerere adresata managerului spitalului; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 
- copii ale actelor de stare civila (certificat de na~tere, certificat de casatorie, sentinta de 
divori, etc) ; 
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altar acte care atesta 
efectuarea unor specializari , precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea 
conditiilor specifice ale postului solicitate de institutie (diploma bacalaureat, diploma 
absolvire studii de specialitate, etc) ; 
- copie a Certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R ~i a politei de raspundere 
civila de tip malpraxis; 
- adeverinta tip de la O.AM.G.M.A.M.R pentru participare la concurs; 
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical (psihic), 
eliberat de medicul specialist psihiatru ; 
- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca ~i , dupa caz, in specialitate (pentru perioada de dupa 01.01 .2011 adeverinta tip 
carnet de munca sau extras Revisal); 
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului. 
- curiculum vitae 
- chitanta taxa inscriere la concurs - 50 lei (care se va achita la casieria spitalului) . 



Dosarele de concurs ale candidatilor pentru postul de ingrijitoare curafenie, vor 
contine urmatoarele documente: 
- cerere de inscriere, cu men\iunea postului pentru care se face inscrierea (formularele se 
gasesc la serviciul R.U .N.O.S) , cerere adresata managerului spitalului ; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 
- copii ale actelor de stare civila (certificat de na!?tere, certificat de casatorie, sentinta de 
divert etc) ; 
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea 
conditiilor specifice ale postului solicitate de institutie (diploma bacalaureat, diploma 
absolvire studii de specialitate, etc) ; 
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical (psihic), 
eliberat de medicul specialist psihiatru ; 
- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca ~i , dupa caz, in specialitate (pentru perioada de dupa 01 .01.2011 adeverinta tip 
carnet de munca sau extras Revisal); 
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-I faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ; 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului. 
- curiculum vitae 
- chitanta taxa inscriere la concurs - 30 lei (care se va achita la casieria spitalului). 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 
emitentului ~i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

in cazul documentului - cazier judiciar, candidatul declarat admis la selectia 
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei probe a concursului. 

Actele (actului de identitate, actelor de stare civila ~i documentele care sa ateste 
nivelul studiilor ) vor ti prezentate ~i in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu 
acestea . 

CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU CELE 4 POSTURI 
MENTIONATE MAI SUS (PE PERIOADA NEDETERMINATA) DIN CADRUL 

SPITALULUI 

Pentru postul de psiholog practicant, concursul se va organiza conform calendarului 
urmator : 

- 07.01 .2019 - ora 14.00 - termen limita de depunere a dosarelor 
16.01.2019 - ora 10,00- proba scrisa 

- 22.01 .2018 - ora 10,00- interviu 
Pentru posturile de asistent medical principal ~i ingrijitoare curatenie, concursul se 
va organiza conform calendarului urmator : 

- 07.01 .2019 - ora 14.00 - termen limita de depunere a dosarelor 
15.01.2019 - ora 10,00- proba scrisa - pentru postul de asistent medical principal 

- 15.01 .2019 - ora 12,30- proba scrisa - pentru postul de ingrijitoare curatenie 
- 21 .01 .2018 - ora 10,00- interviu - pentru postul de asistent medical principal 
- 21 .01 .2018 - ora 12,30- interviu - pentru postul de asistent medical principal 



In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la afi~area 
anuntului, respectiv pana la data de 07 ianuarie 2019, candidatii vor depune la serviciul 
RUNOS al spitalului, zilnic Tntre orele 12.00 - 14.00, dosarele de concurs. 

Concursul se va desfa~ura Tn conformitate cu Regulamentul de organizare l?i 
desfa~urare a concursului pentru ocupare posturilor vacante ~i temporar vacante al 

Spitalului de Psihiatrie Voila aprobat de catre managerul unitatii ~; va consta 
succesiv in urmatoarele probe: 

1. Selectia dosarelor 
2. Prob a scrisa 
3. lnterviu 

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afi~eaza, cu mentiunea "admis" sau 
"respins", la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila Campina, din str.Voila nr.114, la avizierul 
din fata secretariatului ~i pe site-ul oficial al spitalului:www.spitalulvoila.ro in termen de 
24 de ore de la expirarea termenului prevazut pentru depunerea dosarelor. 

Dupa afi~area rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa !;,i interviu 
candidatii nemultumiti pot depune contestatie, la secretariatul spitalului (de unde vor fi 
preluate de catre Comisia de Contestatii) in termen de 24 de ore de la data afi~arii 
rezultatului selectiei dosarului, respectiv de la data afi~arii rezultatului probei scrise ~i a 
inteviului. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face, prin afi!;,are la sediul 
unitatii, precum ~i pe pagina de internet, www.spitalulvoila.ro, in termen de 24 de ore de 
la solutionarea contestatiilor. 

Rezultatele finale se afi$eaza la sediul unitatii, precum $i pe pagina de internet, 
www.spitalulvoila.ro, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut pentru 
ultima proba. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul din Campina, Str. Voila, nr. 114, Tel: 
0344/101117, interior 801/807. 

$ef Serviciu R.U .N.O.S., Ecv 

Manager, 
Dr. Irina Minescu 

~ 
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Serviciul R.U.N.O.S. , 

Ee.Daniela (f--Ene 


