
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU"BALACEANCA
comuna cernica - Balaceanca,sos. Garii nr.56,judetul llfov,Tel.02l36g3gt7;fax:o2L36g3gl7

e-mail

METODOLOGIE

ORGANIZARE $I DESFA$URARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT I PE PERIOADA

NEDETERMINATA,
IN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE "EFTIMIE

DIAMANDESCUO' BALACEANCA

I. DATA $I LOCUL SUSTINERII EXAMENULUI

Proba scrisa: 28.10.2019 , ora 12.00 la sediul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu,,
Balaceanca; Interviu: 31.10.2019, ora 12.00,Ia sediul Spitalului de psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu,,
Balaceanca;

il. DISPOZITII GENERALE

Prezenta metodologie prezintd,modul de seleclionare a candidafilor pentru ocuparea postului vacant
de muncitor necalificat I pe perioadd nedeterminatd in cadrul Blocului Alimentar al Spitalului de
Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca. Personalul este selectionat prin concurs, de cdtre o comisie
numitd prin decizie de cdtre managerul unitdlii. Concursul de selec{ie se organize az6 la nivelul
Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca. Concursul de selec{ie cuprinde:

a). Studierea dosarului de candidat - etapd.eliminatorie

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

2) Interviu

III. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SELECTIE

Pentru organizarea 5i desfrqurareaconcursului de selectie se constituie o comisie lanivelul Spitalului
formata din pregedinte qi doi membri numili prin decizia Managerului.

Atribufiile comisiei de concurs sunt:

a) selecteazd dosarele de concurs ale candidatilor;

b) stabilesc subiectele pentru proba scrisd;

c) stabilesc planul interviului qi realizeazd interviul;

d) stabilesc planul probei practice gi asigurd conditriile necesare realizdrii ei;

e) noteazd" pentru fiecare candidat fiecare probd a concursului;

f.; transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor.



Comisia de solu{ionare a contestatriilor se constituie la nivelul spitalului 9i este formatd din: preqedinte

qi doi membrii numili prin decizia managerului.

Atribufiile comisiei de solulionare a contestaJiilor sunt:

a) solulione azd contestaliile depuse de candidali cu privire la notarea fiecdrei probe a concursului;

b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidafilor'

Comisia solufioneaz6 contestafiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul probei scrise,

interviului qi la rezultatul final al concursului. Deciziile comisiei de solulionare a contestaliilor sunt

definitive.

rv. iNSCnrnnnA CANDTDATTLOR

La concursul de selecfie se pot inscrie candidalii care indeplinesc cumulativ urmdtoarele criterii:

Conditii de tnscriere sPecifice:

- $coala generald

- Nu este necesara vechime in meserie

Conditii de inscriere genersle:

a) Are cet6lenia romdnd, cetdJenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apar\in|,ndSpa{iului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;

b) Cunoaqte limba romanA, scris qi vorbit;
c) Are varsta minimd regelementatd de prevederile legale;

d) Are capacitate deplind de exerci{iu;

e) Are o itare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd

pe baza adeverinlei medicale eliberat6 de medicul de familie sau de unitAlile

sanitare abilitate;

J) indeplinegte condilii de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice

potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

g) Nu a fost condamnatd definitiv pentru s[vArgirea unei infrac]iuni contra

umanit6lii, contra statului ori contra autoritAlii, de serviciu sqr in legaturd cu

serviciui, care impiedicd infEptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie

sau a unei infracliuni sdvArqite cu intenfie, cate ar face-o incompatibild cu

exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

Acte necesare tnscrierii la concurs:

Cererea de inscriere la concurs adresatd managerului spitalului;

Copia actului de identitate;
Copilte documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd

efeituarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atestd

indeplinirea condi{iilor specifice ale postului;

- Copia carnetului de muncb sau, dupd caz adeverintele care atestd vechimea in

muncd, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

- Cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente

penale care sd-l facd incompatibil cu funclia pentru care candtdeazd;

- Adeverin{a care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult

6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului;

- Curticulum vitae;
- Chitan{a de platd a taxei de concurs in valoare de 80 lei'



Adeverinfa care atestd starea de slnltate confine, in clar, num[rul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, ?n formatul standard stabilit de Ministerul s6ndt6lii.

Tn cazul in care candidatul depune o declaralie pe propria rdspundere cb nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obligafia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdndla data desfbqurdrii primei probe
a concursului.

Actul de identitate, copiile documentelor de studii qi carnetul de muncd sau, dupd caz,
adeverinfele care atestl vechimea vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii conformitdtii
copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Biroul RTINOS in intervalele orare 8.00-16.00 in perioada
07.10'2019-18.10.2019. Comisia de concurs, studiazd dosarele depuse gi stabilegte pentru fiecare,
rezultatul prin inscrierea mentiunii ,,Admis" sau ,,Respins". Rezultatul studierii dosarelor de inscriere
se afi$eaz[ la avizierul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanc a in data de 22.10.2019
. Candida{ii au dreptul sd conteste rezultatul studieriidosarelor, pdndladata de 23.10.2019, ora 16.00.
Contestatiile se rezolvd in maxim 24 de ore de la data depunerii, de cdtre comisia de solutionare a
contestatiilor, rezultatele finale fiind afiqate 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 28.10.2019, ora 12.00la sediul Spitalului de psihiatrie
Eftimie Diamandescu Balaceanca;

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

Pebaza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmeste doua 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 dureaza60 de minute si consta inrezolvareaa 15 teste grila, care pot contine un
singur raspuns corect (complement simplu) si doua sau mai multe raspunsuri corecte (complement
compus) care se vor puncta cu 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.

Punctajul maxim total este de 90 de puncte, la care se adauga 10 puncte din oficiu.

Inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidafilor, in vederea indeplinirii
formalitdlilor prealabile, respectiv verificarea identitdtii. Verificarea identitafii candida{ilor se face
numai pebazabuletinului de identitate sau a cdrlii de identitate. Dupd verificarea identitdJii candidalilor,
ieqirea din sald a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceplia situafiilor de urgenfd in care aceqtia
pot fi insolifi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigurd supravegherea.

Se interzice candidalilor sd de{ind asupra lor pe timpul desfbgurdrii probelor scrise orice fel de lucrdri
care ar putea fi utilizate pentru rczolvarea subiectelor, precum gi orice mijloc electronic de comunicare.
Nerespectarea acestor dispozi{ii duce la eliminarea din sal6 a candidatului, indiferent dac6 materialele
interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs, constatdnd incd.lcarea acestor dispozitrii, va elimina
candidaful din sald, va face menliunea "anulat" pe lucrare gi va consemna cele intdmplate in procesul-
verbal.



La ora stabilit6 pentru suslinerea testului scris, preqedintele comisiei prezinta candidatilor seturile de

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

a probei. Din momentul anuntarii subiectelor, candidalii nu pot pdrbsi sala de susfinere a testului, decAt

dupd predarea lucrdrir.

Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de harlie 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 vacanVtemporar vacaflt,

caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii'

Candidatul are obligafia de a preda comisiei de concurs testul grila 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 28.10 .2019 '

Candidafii au dreptul sd conteste rezultatul probei scrise pAnd in data de29.10.2019, ora 16.00.

Interviul se va desfasura in data de 3 1 .10.2019 incepand cu ora 12.00 la sediul Spitalului de Psihiatrie

Eftimie Diamandescu Balaceanca, punctajul minim de promovare va fi de 50 puncte si va consta in 3

intrebari stabilite pebaza tematicii de concurs, aceleasi pentru toti candidatii. Comisia poate pune

intrebdri suplimentare. Interviul va fi punctat in funcfie de planul de interviu dinainte alcdtuit de comisie

qi va dura 20 de minute pentru fiecare candidat.

Grila de evaluare a rbspunsurilot va analiza:

- Abilit6lile gi cunoqtinfele impuse de functie - 60 puncte

- Aptitudinile de analizd gi sintezd - 10 puncte

- Capacitatea decizionald in situaJii de crizd - 20 puncte

- Motivatia candidatului- 10 puncte.

Interviul se noteaza pe baza criteriilor enuntate in grila de evaluare.

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 Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca

in data de 31.10.2019.

Candidalii au dreptul sd conteste rezultatul interviului pAnd in data de 0I.11.2019, ora 16.00.

VI. DISPOZITII F'INALE

pentru a fi declarali admisi, candidalii trebuie 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 cu ierarhizarca candidafilor in ordine descrescdtoare a

mediilor finale oblinute in urma concursului qi cu nominalizarea candidatului admis pe postul de

muncitor necalificat I cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

Candidatul declarat admis trebuie s[ se 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 angajare .

In urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul admis la concurs poate

solicita, in termen de 3 zlle lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de

prezentarelapost, care nu poate depasi 20 de zilelucratoare de la dataafisariirezultatului concursului'

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

comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul

respectiv.

COMISIE CONC




