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METODOLOGIE

ORGANIZARE $I DESFA$URARE A CONCURSULUI PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT IV-ZUGRAV IN CADRUL

COMPARTIMENTULUI SUPRAVEGHERE SI LIMITARE A INFECTIILOR ASOCIATE
ASISTENTEI MBDICALE,

I. DATA $I LOCUL SUSTINERII CONCURSULUI

proba scrisa: 23.10.2018, ora 12.00 la sediul Spitalului de Psihial.rie "Eftimie Diamandescu" Balaceanca;

Interuiu: 25.10.2018, ora 12.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Balaceanca;

II. DISPOZITII GENERALE

prczentametodologie prezintdmodul de seleclionare a candidalilor pentru ocuparea postului vacant

de muncitor IV- zugrav in cadrul Compartimentului Supraveghere si limitare a infectiilor nosocomiale , pe

perioada nedeterminatd in cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca. Personalul este

seleclionat prin concurs, de cdtre o comisie numitd prin decizie de cdtre managerul unitAtrii. Concursul de

selec{ie se organizeazd la nivelul Spitalului de Psihiatrie Eftirnie Diamandescu Balaceanca, in baza

HotdrArii Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz[tor funcliilor

tontractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice. Concursul de selecfie

cuprinde:

a). Studierea dosarului de candidat - etapd eliminatorie

b). Concursul propriu - zis in cadrul concursului propriu - zis se susfin urmdtoarele probe de evaluare:

1) Probd scrisa ( proba eliminatorie)

2) Interviu

III. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SELECTIE

pentru organizarea qi deslbgurarea concursului de seleclie se constituie o comisie la nivelul Spitalului

formata din preqedinte gi doi membri numili prin decizia Managerului.

Atribuliile comisiei de concurs sunt:

a) selecteazddosarele de concurs ale candidalilor;

b) stabilesste subiectele pentru proba scrisd;



I

1.

Copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea

unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor
specifice ale postului;

Copia carnetului de muncd sau, dup[ caz adeveinle care atestd vechimea in muncd;

Cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care s6-

I facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;

Adeverinla care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni

anterior derulfrii concursului de cbtre medicul de familie al candidatului;

Curriculum vitae;
- Chitan{a de platS a taxei de concurs in valoare de 80 lei.

Adeverinla care atestd starea de sdndtate con{ine, in clar, numdrul, data, numele emitentului qi

calitateaacestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdn6t5tii.

Tn cazulin care candidatul depune o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale,

in cazul in care este declarat admis la selec{ia dosarelor, acesta are obligalia de a completa dosarul de

concurs crr originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziupdndladatadesfbqurdrii primei probe a concursului.

Actul de identitate, copiile documentelor de studii qi cametul de muncd sau, dupl caz, adeverinlele

care atestd vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificdrii conformitdlii copiilor cu acestea'

Dosarele de concurs se depun la Biroul RLINOS in intervalele orare 8.00- 1 6.00 in perioada 01 ' I 0-

12.10.2018. Comisia de concurs, studiazd dosarele depuse qi stabilegte pentru fiecare, rezultatul prin

inscrierea menliunii ,,Admis" sau ,,Respins". Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afigeazd la

avizierul spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceancain data de 16.10.2018 . Candidalii au

dreptul sd conteste rezultatul studierii dosarelor, pAnd la data de 17.10.2018, ora 16.00. Contestaliile se

rezolvdin maxim 24 de ore de la data depunerii, de cdtre comisia cle solulionare a contestaliilor, rezultatele

finale fiind afigate pe site ul spitalului. Concursul de seleclie este continuat numai de cdtre candidalii al

cdror dosar a fost declarat ,,Admis".

V. DESFA$URAREA CONCURSULUI PROPRIU - ZIS

probascrisasevadesfasuraindatade23.l0.20l8,oral2.00lasediulSpitalului dePsihiatrieEftimie

Diamandescu Balaceanca;

Este eliminatorie, punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si, dupa caz, pe baza tematicii de

concurs.Comisia intocmeste trei seturi de subiecte care vor fi pre;zentate candidatilor, Seturile de subiecte

se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purland stampila spitalului.

Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu

subiectele si se afiseaza la locul desfasurarii concursului

Proba scrisa dureazag0 de minute si consta in rezolvarea a 20 teste gtila, din care 10 intrebari cu un

singur raspuns corect (complement simplu), punctate cu 5 puncte si l0 intrebari cu doua sau mai multe

raspunsuri corecte (complement multiplu), cu cate 5 variante de raspuns, fiecare raspuns corect identificat

ca si corect sau incorect in cadrul unei intrebari cu complement multiplu se va puncta cu un punct.

Punctajul maxim total este de 100 de puncte.



Membrii comisiei acorda individual punctaje pentru fiecare criteriu si pentru fiecare candidat. punctajul
final se stabileste ca medie intre punctajele acordate de fiecare membru al comisiei.

Punctajul maxim total pentru interviu este de 100 de puncte. Intrebarile si raspunsurile la interviu se
consemneaza in scris in anexa la raportul final al concursului intocmita de secretarul comisiei si se semneaza
de catre membrii comisiei de concurs si de candidat.

Rezultatul interviului se afiseaza la avizierul si pe site-ul spitalului de psihiatrie Eftimie Diamandescu
Balaceanca in datade 25. 1 0.20 1 8.

Candidalii au dreptul sd. conteste rezultatul interviului pAndin data de 26.10.201g,ora 16.00.

VI. DISPOZITII FINALE

Pentru a fi declara{i admisi, candidaliitrebuie sd oblind punctajul final de cel pulin 50.00 puncte,
iar la fiecare probd de evaluare minim 50.00 puncte .

Concursul de seleclie se finalizeazd cuierarhizarea candidalilor in ordine descrescdtoare a mediilor
finale oblinute in urma concursului gi cu nominalizareacandidatului admis pe postul de economist
debutant in cadrul Biroului RL|NOS.

candidatul declarat admis trebuie sd se prezinte, in termen cle r5
rezultatului concursului, la spitalul de psihiatrie E{timie Diamandescu
actului administrativ de angajare .

In urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul admis la concurs poate
solicita, in tetmen de 3 zite lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de
prezentare la post, care nu poate depasi 20 d,e zile lucratoare de la data afisarii rezultatului final al
concursului.

ln cazul neprezentarii la post la termenele stabilite, postul este declarat vaeant, urmand sa se
comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

PRESEDINTE COMISIE CONCURS,

Dr. Alexandra Radu

zile calendaristice de la afisarea
Balaceanca in vederea emiterii
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Medic spffi
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