
SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 

TEL:0344/101 118; FAX:0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie(q)qmail.com Web:www.spitalulvoila.ro

Nr^2/^ /02.02.2021 

-ANUNȚ CONCURS -

In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - 
republicată, cu modificări și completări ulterioare și ale Ordinului M.S.P. nr. 284/12.02.2007, cu 
modificări și completări ulterioare;

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, str. Voila nr.114, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL, funcție specifică comitetului 
director.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și 
specifice, prevăzute de O.M.S.nr.284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:
a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmați cel puțin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) , cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (formularele se 

găsesc la serv.R.U.N.O.S);
b) . copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz (ex.certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, etc);
c) . copie a diplomei de licență sau de absolvire, după caz;
d) . copie a certificatului de medic specialist;
e) . curriculum vitae european;
f) . adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, 

după caz;
g) . cazierul judiciar;
h) . declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de politie politică, așa 

cum este definită prin lege;
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i) . certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere neuropsihic;
j) . adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;

k) . proiectul/lucrarea de specialitate;
l) . chitanța de plata a taxei de înscriere la concurs de 400 lei.
Copiile documentelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul R.U.N.O.S, la secretarul comisiei de 

concurs până la data de 16.02.2021, ora 14,00.
Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 

24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării.
Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către 

comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/examenul se va organiza la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila din Câmpina, 
Str. Voila, nr.114, având următorul calendarul de desfășurare:

16.02.2021 - termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere
17.02.2021- selecția dosarelor
17.02.2021 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidaților
18.02.2021 - depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
19.02.2021 - soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor
24.02.2021, ora 16,00 - proba scrisă/test grilă - Sala raportului de gardă - Castel 
24.02.2021, ora 13,00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă/testul grilă
24.02.2021, ora 13,30 - susținerea proiectului - Sala raportului de gardă - Castel 
24.02.2021, ora 14,30 - afișarea rezultatelor la proba susținerea proiectului 
24.02.2021, ora 15,00 - interviul de selecție - Sala raportului de gardă - Castel 
24.02.2021, ora 16,00 - afișarea rezultatelor finale ale concursului
25.02.2021 - depunerea contestațiilor la rezultatul final al oncursului, cu excepția 

interviului
26.02.2021 - soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor
01.03.2021 - afișare rezultate finale după contestații

Bibliografia pentru concurs și temele cadru pentru proiectul de specialitate sunt afișate pe 
site-ul spitalului:www.spitalulvoila.ro și la sediul spitalului, din Municipiul Câmpina, str. Voila, 
nr.114.

Relații suplimentare privind concursul/examenul se pot obține la sediul din Câmpina, 
str.Voila nr.114, Tel: 0344/101117, int.801/807.

Manager,
Dr.Minescu Irina

întocmit,
Ec. Tom laudia
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