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Anunț privind ocuparea prin examen pe perioada nedeterminată
a unei jumatati de norma dintr-un post de referent de specialitate
deb.(S), ocupat fără concurs pe perioadă determinată în perioada
stării de alertă
Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea organizează examen în baza Legii nr.70/2022privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de
risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe
perioadă determinată, precum si Regulamentului organizat în vederea ocupării posturilor pe
perioada nedeterminată pentru personalul care în perioada stării de alertă a ocupat fără concurs
posturi de execuție pe perioada determinata, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a
urmatorului post de execuție ocupat pe perioada determinată , în perioada stării de alertă
O jumatate de normă dintr-un post de referent de specialitate
debutant(S) – din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice Contractare
Documentele dosarului de înscriere se depun la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie
Sfanta Maria Vedea până la data de 13.05.2022, ora 12.00.
Examenul se desfășoară in cadrul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea după
următorul calendar :
I.Selectia cererilor
16.05.2022 verificarea cererilor de inscriere (ora 10.00)
II. Proba scrisa
19.05.2022 – ora 10.00 proba scrisa si afisare rezultate la proba scrisa
20.05.2022 – ora 12.00 depunere eventuale contestatii la proba scrisa
20.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate la eventuale contestatii
Punctajul de promovare pentru proba scrisa este de 60 de puncte.
Se pot prezenta la interviu numai candidatii declarați admiși la proba scrisă.
III. Interviu
23.05.2022 – interviul si afisare rezultate la interviu
24.05.2022 – ora 12.00 depunere eventuale contestatii la interviu
24.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate la eventuale contestatii
24.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate finale
Punctajul de promovare pentru interviu este de 60 de puncte
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de selecție ,în ziua
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
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a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate
Candidatul va depune cererea de participare la examen e adresata conducatorului institutiei,
în care se menționează postul pentru care dorește să dea examen, însoțită de declarația privind
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27.04.2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
Candidaţii declaraţi admişi la examenul de ocupare a postului vacant corespunzător unei
funcţii publice sau contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului, cu obligaţia înlocuirii
documentelor a căror valabilitate au expirat (certificat medical, cazier judiciar, adeverinta de
integritate comportamentală).

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A UNEI
JUMĂTĂȚI DE NORMĂ DINTR-UN POST VACANT DE REFERENT DE
SPECIALITATE DEBUTANT LA COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE –
CONTRACTARE

1. LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice
3. LEGEA nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solulionare a Contestaliilor
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2022 privind unele măsuri
referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie
publică şi al contractelor sectoriale
5. LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 -privind reforma în domeniul sănătăţi
(republicata)

Relatii suplimentare la sediul al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea, Biroul RUNOS,
telefon 0248248109.
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