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METODOLOGIE

ORGANIZARE SI DESFA$URARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA A TREI POSTURI VACANTE DE MUNCITOR NECALIFICAT I

SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOSI IN CADRUL CAMEREI DE
GARDA

L DATA $I LOCUL SUSTINERII CONCURSULUI

Proba scrisa: 09.09.2019, ora 12.00 la sediul Spitalului de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu',
Balaceanca; Interviu: 12.09.2019, oru 12.00, la sediul Spitalului de psihiatrie ,,Eftimie
Diamandescu" Balaceanca;

U. DISPOZITII GENERALE

Prezenta metodologi e prezintd modul de seleclionare a candida{ilor pentru ocuparea posturilor
vacante de muncitor necalificat I supraveghere bolnavi psihici periculosi, pe perioadd
nedeterminatd in cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca. personalul este
seleclionat prin concurs, de cdtre o comisie numitd prin decizie de cdtre managerul unitd{ii.
Concursul de seleclie se organizeazd" la nivelul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu
Balaceanca, inbaza Hotdrdrii Guvernului nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzdtor funcliilor contractuale qi 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 - etap6 eliminatorie

b)' Concursul propriu - zis in cadrul concursului propriu - zis se suslin urmdtoarele probe de
evaluare: 1) Probd scrisa ( proba eliminatorie)

2) Interviu

III. ORGANIZAREA CONCURSULU DE SELECTIE

Pentru organizarea gi desftgurarea concursului de seleclie se constituie o comisie la nivelul
Spitalului formata din pregedinte gi doi membri numili prin decizia Managerului.

Atribu{iile comisiei de concurs sunt:



a) selecteazd dosarele de concurs ale candidalilor;

b) stabilesste subiectele pentru proba scris6;

c) stabileste planul interviului qi realizeazd interviul ;

d) stabileste planul probei practice gi asigurb cpndiliile necesare realizdrii ei;

e) noteazdpentru fiecare candidat fiecare probp a concursului;

f.ltransmit secretariatului comisiei rezultatele Concursului pentru a fi comunicate candidafilor.

Comisia de solulionare a contestaliilor se c$nstituie la nivelul spitalului gi este formata din:
pregedinte gi doi membrii numili prin decizia rlranagerului.

Atribufiile comisiei de solulionare a contestaliilor sunt:

a) solufioneazd contestaJiile depuse de candid{i cu privire la notarea fiecdrei probe a concursului;

b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contesta{iilor pentru a fi comunicate candidafilor.

Comisia solulioneazd contestafiile cu privire fa respingerea dosarelor, la rezultatul probei scrise,

interviului gi la rezultatul final al concursului. Deciziile comisiei de solulionare a contestafiilor
sunt definitive.

rv. iNscnrnnrA CANDTDATTLOR

La concursul de selecfie se pot inscrie gandidalii care indeplinesc cumulativ urmdtoarele

criterii:

A. Condilii specifice:

- Scoala generala
- Fara vechime

B" Conditrii generale:

a) Are cetdlenia romdnd, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apa(inAnd Spatiului Eco4omic European qi domiciliul in Romdnia;

b) Cunoaqte limba rom6nd, scris qi Vorbit;
c) Are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) Are capacitate deplind de exerciliu;
e) Are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazl, atestatdpe

baza adeverinfei medicale eliberatd de medicul de familie sau de unitaflle sanitare

abilitate;
indeplineqte condilii de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinlelor postului scos ki concurs;
Nu a fost condamnati definitiv pentru s[vArgirea unei infracliuni contra umanitdlii,
contra statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legaturd cu serviciul, care
impiedicd inftptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei

J)

s)



infracfiuni sdvdrgite cu intentie, car'g ar face-o incompatibil6 cu exercitarea funcfiei,
cu exceptia situaliei in care a intervpnit reabilitarea;

in vederea participdrii la concurs, in terimen de l0 zile lucratoare de la datapublicdrii
anunlului, respectiv panala data de 29.08.20191 ora 16.00, candidalii depun la Biroul RUNOS
dosarul de concurs, care va conJine in mod obligfltoriu:

- Cererea de inscriere la concurs adresatd manasetului spitalului
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care s6 ateste

efectuarea unor specializdri, precur4 gi
condiliilor specifice ale postului;

nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd
copiile documentelor care atestd indeplinirea

- Copia carnetului de muncd sau, duph caz adeverinfe care atestd vechimea in muncd;- Cazieruljudiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care s6-l facd incompatibil cu func{ip pentru care candideazd;

- AdeverinJa care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de c[tre medicul de familie al candidatului:

- Curriculum vitae ;
- Chitan{a de plat[ a taxei de concurs [n valoare de g0 lei.

Adeverin(a care atestd starea de sdndtate c0nfine, in clar, numdrul, data, numele emitentului
qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii.

in cazulin care candidatul depune o declafalie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la seleblia dosarelor, acesta are obligafi a de acompleta
dosarul de concurs cu originalul cazierului judici4r, cel mai tdrziupdnd,ladata desfrgurdrii primei
probe a concursului.

Actul de identitate, copiile documentelo{ de studii gi carnetul de munc6 sau, dup6 caz,
adeverinlele care atestd vechimea vor fi prezentato gi in original ?n vederea verificdrii conformit6lii
copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Biroul RIfNOS in intervalele orare 8.00-16.00 in perioada
12,08.20L9-29.08'2019. Comisia de concurs, studiazd dosarele depuse gi stabilegte pentru fiecare,
rezultatul prin inscrierea men{iunii ,,Admis" sau ,,Respins". Rezultatul studierii dosarelor de
inscriere se afigeazd la avizierul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balacean ca in data
de02.09.2019. Candidatii au dreptul sd contestp rezultatul studierii dosarelor, pdndladata de
03.09'2019, ora 16.00. Contestaliile se rezolvd i4 maxim 24 de ore de la data depunerii, de cdtre
comisia de solu{ionare a contestafiilor, rezultatele finale fiind afigate pe site ul spitalului. Concursul
de selec(ie este continuat numai de cdtre candidalii al cdror dosar a fost declarat,,Admis,'.

V. DESFA$URAREA CONCURSULUI PROPRIU - ZIS

Proba scrisa se va desfasura in data de 09 .09 .2019 , ora 12.00la sediul Spitalului de psihiatrie
ftimie Diamandescu Balaceanca;

Este eliminatorie, punctajul minim de promovare este de 50 puncte.
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Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si, dupa czz, pe baza
tematicii de concurs.Comisia intocmeste trei seturi de subiecte care vor fi prezentate

candidatilor. Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid
in plicuri sigilate purtand 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 dureaza 60 de minute si consta in rezolvarea a 20 de teste grila notate cu

5 puncte fiecare din care 10 intrebari cu un singur raspuns corect (complement simplu) si 10

intrebari cu doua raspunsuri corecte (complement multiplu).

Punctajul maxim total este de 100 de puncte.

Inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candida{ilor, ?n vederea

indeplinirii formalitdlilor prealabile, respectiv verificarea identitdlii. Verificarea identitdtii
candidalilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a c64ii de identitate. Dupd

verificarea identitAtii candidafilor, iegirea din sal[ a acestora atage elirninarea din concurs, cu

exceplia situaliilor de urgen!6 in care aceqtia pot fi insolili de unul dintre membrii comisiei de

concurs sau de persoanele care asigurd supravegherea.

Se interzice candidafilor sd delind asupra lor pe timpul desfigurdrii probelor scrise orice fel de

lucrdri care ar putea fi, utilizate pentru rczolvaiea subiectelor, precum gi orice mijloc electronic de

comunicare. Nerespectarea acestor dispozifii duce la eliminarea din salI a candidatului, indiferent

dacd materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs, constatdnd ?ncdlcarea acestor

dispozilii, va elimina candidatul din sald, r,a face menliunea "anulat" pe lucrare gi va consemna

cele int6mplate in procesul-verbal.

La ora stabilitd pentru susfinerea testului scris; pregedintele comisiei prezinta candidatilor seturile

de subiecte invitand un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs, gi stabilegte ora de

finalizare a probei. Din momentul anuntarii subiectelor, candidalii nu pot pdrdsi sala de suslinere

a testului, dec6t dupd predarea lucr[rii.

Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de spital,

purtand stampila acestuia pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui, a prenumelui si a
datei in coltul din dreapta sus, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se

aplica stampila spitalului, cu exceptia situatiei in care exista un singur candidat pentru postul

vacant, caz rn care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.

Candidatii au obligatria de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa la expirarea timpului alocat

probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

Rezultatul testului scris se comunicd la avizierul si pe site ul Spitalului in data de 09.09.2019.

Candida{ii au dreptul sd conteste rezultatul probei scrise pAnd in data de 10.09.2019, ora 16.00.



Interviul se va desfasura in data de 12.09,2019 incepand cu ora 12.00 Ia sediul
Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca, punctajul minim de promovare va
fi de 50 puncte si va consta in explicarea unor tehnici de lucru conform Bibliografiei si
tematicii de concurs.

Candidatul, dupa o perioada de 10 minute de gandire, va trebui sa enunte in ce consta
tehnica de lucru propusa de catre comisie.

Comisia de concurs poate pune intrebari suplimentare.Interviul va fi punctat in
functie de planul de interviu dinainte alcatuit de comisie si va dura 20 de minute.

Grila de evaluare a rdspunsurilor va analiza:

- AbilitS{ile gi cunogtintele impuse de functie;

- Capacitatea de analizd gi sintez6;

- Motivatia candidatului;

- Comportamentul in situalii de uizd;

- Iniliativa si creativitate.

Pentru fiecare criteriu, punctajul maxim este de 20 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 consemneazain 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 data de 12.09.2019.

Candidalii au dreptul sd conteste rezultatul interviului pdnd in data de 13.0g.2019, ora 16.00.

vI. DISPOZITII FINALE

Pentru a fi declarali admisi, candidafii trebuie sd obfind punctajul final de cel pulin 50.00
puncte, iar la fiecare probd de evaluare minim 50.00 puncte .

Concursul de selec(ie se frnalizeazd cu ierarhi zarca candida{ilor in ordine descrescatoare a
mediilor finale obJinute in urma concursulul qi cu nominalizarea candidatilor admisi pe
posturile de muncitori necalificati I supraveghqre bolnavi psihici periculosi din cadrul camerei
de garda.



Candidatii declarati admisi trebuie sd ise prezinte, in termen de 15 zile calendaristice de la
afisarea rezultatului concursului, la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca in
vederea emiterii actului administrativ de ang{jare .

In urma formularii unei cereri scrisg si temeinic motivate, candidatii admisi in urma

concursului pot solicita, in termen de 3 zile lircratoare de la afisarea rezultatului concursului, un

termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii

rezultatului final al concursului.

In cazul neprezentarii la post la termehele stabilite, postul este declarat vacant, urmand sa

se comunice candidatului care a obtinut notp finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa

postul respectiv.

COMISIE CONCURS,
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SPITALUL DE PSIHIATRIE ..EFTIMIE DIAMANDESCU''

FISA POSTULUI
Muncitor necalificat I-supravelhere bolnavi psihici periculosi

l.Posrul Muncitor necalificat I -supravegherp bolnavi psihici periculosi
2.POZITlAnumarul curent din statul de functii
3.COMPARTIMENTUL : Camer a de garda
4.CERINTE : a) STUDII - scoala generala

b) VECHTME -
S.RELATII: a) IERARHICE

- este subordonat directonllui medical, medicului de garda, oricarui medic
angajat al spitalului, asis(entilor medicali din Camera de garda

- are in subordine - nu se dplica
b) FLINCTIONALE - cu perslnalul compartimentului
c) DE COLABORARE - cu lersonalul sectiilor si compartimentelor
d) DE REPREZENTARE - db executie

6.LIMITE DE COMPETENTA - conform postflui
T.RESPONSABILITATI - conform postului
S.ATRIBUTII SARCINI RASPUNDERI

f . isi desfasoara activitatea sub indrumarea si sulravegherea asistentului medical din tura;

2. colaboreaza efrcient cu infirmierele si ingrijitoarele de curatenie in vederea indeplinirii
sarcinilor de serviciu in interesul pacientului;

3. asigura si raspunde de corecta supraveghere si securitatea bolnavilor la camera de garda;

4, in cazul pacientilor al caror comportament pfezinta un pericol real si concret pentru viata,
integritatea corporala sau sanatatea lor sau a aliei persoane, participa impreuna cu personalul
mediu la imobilizarea partiala sau totala, proflortional cu gradul de pericol, a picientului,
aplicand dispozitivele de contentie autorizate. In cazul in care imobilizarea nu a fost autorizata
de medic, acesta va fi informat in maxim 30 minqte. La imobilizarea pacientului va depune toate
eforturile pentru evitarea durerii sau leziunilor. Se interzice orice iomportament nedemn sau
abuziv fata de pacient (agresiune verbala sau fiiica, lovire intentionata, prezenta altor pacientiabuz| lata de pacient (agresiune verbala sau fi7ica, lovire intentionata, prezenta altor pacienti
sau a persoanelor neautorizate). Daca personalul prezent la camera de garda nu este suficient,
este autorizat sa solicite de urgenta ajutorul colelilor din alte sectii. De asemenea in situatii de
urgenta poate fi solicitat la randul sau pentru a ac$rda ajutor colegilor din alte sectii.

5. respecta confidentialitatea datelor personale si medicale in posesia carora intra pe parcursul
desfasurarii activitatii precum si intimitatea si de4,lnitatea pacientului;

6. supravegheaza pacientii in curtea spitalului;

7. nu este abilitat sa dea relatii despre starea sana{atii bolnavului;

8' respecta reglementarile in vigoare privind frevenirea, controlul si combaterea infectiilor
nosocomiale;



9. poarta echipamentul de protective prevazut in Regulamentul de Ordine Interioara, care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

10. respecta normele igienico-sanitare;

i 1. respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-s anitar;

12. raspunde de pastrarea in bune conditii a inventarului camerei de garda;

13. efectueaza si ajuta la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de

igiena;

14. ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( plosca, urinar, tavite renale etc.)

15. ajuta bolnavii la efectuarea toaletei;

16. ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii, larealizarea triajului epidemiologic prin
verificarea prezentei pediculozei, scabiei sau a altor boli infecto-contagioase

17. respecta circuitele functionale ale spitalului;

18. ajuta, la indicatia asistentului medical la efectuarea dezinfectiei;

19. pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ajuta pe cei care necesita ajutor
pentru a se deplasa;

20. se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care
ajuta pe bolnav la deplasare;

21. dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregateste cadavrul si
ajuta la transportul acestuia, la morga spitalului;

22. se preocupa pentru pastrarea confortului psihic la camera de garda, a ordinei si curateniei;

23. insoteste la nevoie bolnavii in toate actiunile psiho si ergoterapeutice;

24. insoteste pacientii la investigatii paraclinice si consulturi interdisciplinare la indicatia
asistentului medical;

25. intimpul iernii indeparteaza gheata sizapada din incinta spitalului si a cailor de acces;

26. se rntegreaza in graficul de munca pe ture, stabilit pe unitate lunar;

27. exea$a orice alte sarcini din partea medicului sau asistentei medicale cu care lucreaza;

28. conform Ordinului MS nr.1226118.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, aplica
procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale ,

29. respecta si aplica normele prevazute in Ord.MSF nr.26112007 privind curatarea, dezinfectia
si sterilizarea in unitatile sanitare

30. respecta si aplica normele prevazute in Ord.MS nr.91612006 privind aprobarea Normelor de

Supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare si Ghidul 2 de

management al pastreaza confidentialitatea datelor medicale si personale in posesia carora intra
pe parcursul desfasurarii activitatii;



31. participa activ la tealizarca obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul
calitatii, aplicabile in activitatea depusa si a obiectivelor specifice locului de munca - timp alocat:
minim 5 ore lunar;

32. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiul individual sau alte forme
de educatie continua conform cerintelor postului;

33. participa la programele de formare profesionala organizate de institutie relevante pentru
activitatea proprie;

34' indeplineste orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici, in limita competentei, pregatirii
profesionale si a reglementarilor legale;

35. respecta prevederile ROI, ROF, Codul de etica si deontologie, Instructiunile proprii de
sanatate si securitate in munca, Normele generale de protectia muncii si Normele PSI in vieoare.

MANAGER. DIRECTOR MEDICAL.

AM PRIMIT SI AM LUAT LA CI.INOSTINTA
NUMELE SIPRENUMELE:
SEMNATURA DE PRIMIRE
DATA




