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ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ,
IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. AL. OBREGIA”
DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII EXAMENULUI
Proba scrisa: 28.01.2013 , ora 09.00 la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru
Obregia;
Proba practica: 01.02.2013, ora 09.00, la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof.Dr.Alexandru
Obregia ;
Interviul : 6.02.2013 ora 09.00 la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof.Dr.Alexandru Obregia;
I.

DISPOZIŢII GENERALE

Prezenta metodologie prezintă modul de selecţionare a candidaţilor pentru ocuparea
posturilor vacante de psiholog pe perioadă nedeterminată în cadrul Spitalului Clinic de
Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia .
Personalul este selecţionat prin concurs, de către o comisie numită prin decizie de către
managerul unităţii.
Concursul de selecţie se organizează la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie
Prof.Dr.Alexandru Obregia.
Concursul de selecţie cuprinde:
a). Studierea dosarului de candidat – etapă eliminatorie
b). Concursul propriu – zis
În cadrul concursului propriu – zis se susţin următoarele probe de evaluare:
1) Probă scrisa
2) Proba practica (studiu de caz)
3) Interviu
Concursul de selecţie se finalizează cu ierarhizarea candidaţilor în ordine descrescătoare a
mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatilor admisi pe posturile de
psiholog .
Pentru a fi declaraţi „Admis”, candidaţii trebuie să obţină punctajul final final cel puţin 50.00
puncte, iar la fiecare probă de evaluare minim 50.00 puncte .
În vederea angajării, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la Spitalul Clinic de psihiatrie
„Prof.Dr.Alexandru Obregia”
Emiterea actului administrativ de angajare (întocmirea contractului individual de muncă) se
face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.
Managerul spitalului încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Referitor la bibliografia de concurs, aceasta este stabilită de către comisia de organizare şi selecţie
desemnată şi va fi afişată la avizierul unităţii.
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II.

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SELECŢIE

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie se constituie o comisie la nivelul
Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof.Dr.Alex.Obregia formata din preşedinte şi doi membrii numiţi prin
decizia Managerului.
Atribuţiile comisiei de concurs sunt:
a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) stabilesc subiectele pentru proba scrisă;
c) stabilesc planul interviului şi realizează interviul;
d) stabilesc planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
e) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului;
f) transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie la nivelul spitalului şi este formată
din: preşedinte şi doi membrii numiţi prin decizia Managerului.
Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;
b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Comisia soluţionează contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul probei
scrise, a probei practice, interviului şi la rezultatul final al concursului.
Deciziile comisiei de soluţionare al contestaţiilor sunt definitive.
III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
A. Condiţii specifice:
1) diploma de licenta in psihologie,
2) minim psiholog sub supervizare in specialitatea Psihologie Clinica, acordat de CoPsi
B. Condiţii generale:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
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 vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
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În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului,
candidaţii depun la Serviciul RUNOS dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere(de la Serviciul RUNOS);
b) copia actului de identitate;
c) copie dupa certificatul de nastere;
d) copie dupa certificatul de casatorie daca este cazul;
e) copiile diplomelor de absolvire a institutiei de invatamant de specialitatesi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări;
f) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
şi, după caz, în specialitate;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate (in original);
h) cazier judiciar (in original);
i) curriculum vitae
Copiile de pe actele ce trebuie să fie în dosarul de concurs se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS in intervalele orare 7.30-15.30 in
perioada 10.12-21.12.2012.
Comisia de concurs, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare, rezultatul prin înscrierea
menţiunii „Admis” sau „Respins”. Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la avizierul
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru Obregia” in data de 7.01.2013 .
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, până la data de 08.01.2013, ora
15.30.
Contestaţiile se rezolvă în maxim 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de soluţionare a
contestaţiilor, rezultatele finale fiind afişate în loc vizibil. Concursul de selecţie este continuat numai
de către candidaţii al căror dosar a fost declarat „Admis”.
IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PROPRIU - ZIS
Proba scrisa: 28.01.2013 , ora 09.00 la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru
Obregia;
Este eliminatorie, punctajul minim de promovare va fi de 50 puncte.
Proba scrisa va avea 10 subiecte, pe baza temelor extrase de catre unul din candidati. Tematica
de concurs acopera un numar de 60 de subiecte mari, dintre care primul candidat inscris in
catalogul de concurs va trage la sorti / va extrage 10 numere / teme. Va semna pe spatele biletului
cu numarul temelor selectate si va verifica concordanta cu tematica. Ulterior, comisia de concurs
se retrage si va formula 10 subiecte mici, corespunzatoare celor 10 teme mari extrase. Notarea se
va face de la 1 la 100 de puncte, nota finala fiind media dintre cele 3 punctaje acordate de catre
fiecare membru al comisiei. Ulterior, punctajul va fi transformat in nota, prin impartirea la 10.
Proba se va desfasura pe parcursul a 3 (trei) ore.
Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în
vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii
candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate.
După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs,
cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de
concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
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Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de
lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de
comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent
dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs, constatând încălcarea
acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sală, va face menţiunea "fraudă" pe lucrare şi va
consemna cele întâmplate în procesul-verbal.
La ora stabilită pentru susţinerea testului scris, preşedintele comisiei comunica subiectele tuturor
candidaţilor, şi stabileşte ora de finalizare a probei. Din momentul anuntarii subiectelor, candidaţii
nu pot părăsi sala de susţinere a testului, decât după predarea lucrării. Candidatul are obligaţia de
a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, la expirarea timpului alocat probei scrise.
Rezultatul testului scris se comunică la avizierul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru
Obregia in data de 30.01.2013 .
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul probei scrise până în data de 31.01.2013, ora 15.00.
Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor până la data de
01.02.2013 ora 15.00.
Proba practica: 01.02.2013, ora 09.00, la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof.Dr.Alexandru
Obregia ;
Vor participa candidaţii care au obţinut minim 50.00 puncte la proba scrisa. Nota minimă de
promovare va fi 5.00.
Proba practică va consta din interviul clinic cu un pacient internat în Spitalul Clinic de Psihiatrie
„Prof. dr. Alexandru Obregia”. Candidatul va avea la dispoziţie 15 minute pentru interviul clinic cu
pacientul şi încă 5 minute pentru a pune comisiei întrebări referitoare la alte date clinico –
anamnestice necesare. Ulterior, candidatul va avea un timp de gândire de 20 de minute în care
trebuie să redacteze o evaluare psihologică (examen psihologic), care să cuprindă:
 Anamneza / Date de identificare ale pacientului
 Descrierea în termeni psihologici a stării psihice actuale a pacientului
 Investigarea principalelor funcţii şi procese psihice
 Investigarea personalităţii
 Teste psihologice propuse / discutare rezultate posibile
 Concluzie referitoare la evaluarea funcţiilor cognitive şi a structurii de personalitate
 Intervenţii psihoterapeutice propuse.
Cazul clinic va fi expus în faţa comisiei într-un interval de timp de 20 de minute, în care comisia nu
va pune întrebări.
Rezultatul probei practice se afiseaza la avizierul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru
Obregia in data de 01.02.2013 .
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul probei practice până în data de 04.02.2013, ora 15.00.
Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor până la data de
05.02.2013 ora 15.00.
Interviul se va desfasura in data de 6.02.2013 incepand cu ora 09.00 la sediul Spitalului Clinic
de Psihiatrie Prof.Dr.Alexandru Obregia si va consta in tragerea la sorţi a unei vigniete, care
cuprinde expunerea unui caz clinic. Candidatul, după o perioadă de 10 minute de gândire, va
trebui să enunţe testele psihologice necesare conturării diagnosticului psihologic, să emită supoziţii
legate de posibilele rezultate şi să propună un plan psihoterapeutic. Comisia poate pune întrebări
suplimentare. Interviului clinic va fi punctat în funcţie de planul de interviu dinainte alcătuit de
comisie şi va dura 20 de minute. Grila de evaluare a răspunsurilor va analiza:
 Abilităţile şi cunoştinţele în aria psihopatologiei şi elementelor de nosografie psihiatrică
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Uşurinţa exprimării şi comunicării în domeniu / capacitatea de a utiliza terminologie specifică
Aptitudinile de analiză şi sinteză în ceea ce priveşte evaluarea unui caz clinic
Capacitatea decizională în situaţii de criză (vignietele clinice prezentate presupunând
necesitatea intervenţiei psihologice într-o situaţie de criză)
Iniţiativa şi originalitatea intervenţiilor de consiliere / psihoterapie propuse raportate la
contextul clinic şi situaţional.

Rezultatul interviului se afiseaza la avizierul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru
Obregia in data de 06.02.2013 .
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul probei practice până în data de 07.02.2013, ora 15.00.
Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor până la data de
08.02.2013 ora 15.00.
V. DISPOZITII FINALE
Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a punctajelor
obţinute la testul scris, proba practica si interviu .
Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, în termen de
maxim 3 zile de la finalizarea ultimei probe a concursului.
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, în termen de 24 de ore de la data
afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore
de la data depunerii.
Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva instituţiei organizatoare şi au regimul
documentelor de personal şi învăţământ.
MANAGER
Dr. Boer Monica Claudia

