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4125

DIN 24.06.2022

ANUNȚ

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria”- Vedea, cu sediul în Vedea, județul Argeş, organizează în
conformitate cu HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unei jumatati de norma de post contactual vacant de referent IA(M) din cadrul Serviciului
Administrativ.
1.Concursul se desfasoara in cadrul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea la data de
18.07.2022 ora 10,00, pentru proba scrisa și în data de 22.07.2022 ora 10,00, pentru interviu.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie
certificat naştere, certificat căsătorie)
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitat
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea
studiilor, în copie, extras REVISAL;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) adeverință de integritate comportamentală eliberată de Serviciul cazier Judiciar, statistică și
evidențe operative din care să rezulte că nu figurează înscris cu mențiuni care pot face obiectul
Registrului National Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane asupra minorilor;
i) chitanta taxei de concurs - 50 lei;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor prevăzute la lit. e) , candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun până la data de 08.07.2022 orele 13,00 la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului
de Psihiatrie Sf. Maria Vedea.
Condiţii generale pentru ocuparea postului:
a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)
are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g)
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
- diploma de bacalaureat
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- curs de operare pe calculator
Concursul se desfășoară în cadrul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea
din localitatea Vedea , judetul Argeș și constă în susţinerea următoarelor probe:
I.SELECȚIA DOSARELOR
11.07.2022 – selecția dosarelor( ora 10,00)
12.07.2022 – afisare rezultate selecție dosare (ora 15.00)
13.07.2022 – depunere eventuale contestații privind selecția dosarelor de înscriere ( ora 14.00)
14.07.2022 – afisare rezultate contestații privind selecția dosarelor de înscriere ( ora 15.00)
II. PROBA SCRISĂ
18.07.2022 - proba scrisă (incepand cu ora 10 ,00)
19.07.2022 - afișare rezultate proba scrisă ( ora 15,00)
20.07.2022 - depunere eventuale contestații privind proba scrisă( ora 14.00)
21.07.2022 - afisare rezultate contestații depuse la proba scrisă ( ora 15,00)
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte .
III. INTERVIU
22.07.2022 – Interviu ( incepind cu ora 10.00)
25.07.2022 – afișare rezultate la interviu( ora 15.00)
26.07.2022 – depunere eventuale contestații privind interviul( ora 12.00)

27.07.2022 – afișare rezultate contestații depuse la interviu( ora 15,00)
28.07.2022 – afișare rezultate finale( ora 15,00)
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte .
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face în ordinea
punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă
Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar
dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma
căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Concursul se desfasoară potrivit Capitolului II , sectiunile 1,2,3 si 4 din HG 286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.

-

Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea respectiv www.spitalvedea.ro si la avizierul
spitalului se afla afisate :
anuntul
bibliografia de concurs
fisa postului vacant
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248248109 sau la sediul unităţii Biroul RUNOS.

Tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a unei jumatati de norma dintrun post de referent IA la Serviciul Administrativ din cadrul Spitalului de Psihiatrie
Sfanta Maria Vedea

1.

2.
3.
4.
5.
6.

BIBLIOGRAFIE CONCURS referent IA (M)
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare
a Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind protectia datelor).
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informartiile de interes public , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
Fisa postului;

TEMATICA CONCURS referent IA cu atributii de secretariat
Dispozitii Generale – Capitolul I- Regulament ( UE)679/2016;
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public-Legea nr.544/2001 ;
Executarea contractului individual de munca- Legea nr. 53/2003;
Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente- Legea 16/1996 ( republicata);
Obligatiile lucratorilor din punct de vedere al securitatii muncii- Capitolul IV- Obligatiile
lucratorilor- Legea nr. 319/2006;
6. Fisa postului ;
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