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Serviciul resurse umane, normare, organizare si salarizare 
Nr. / 17.05.2021  

-ANUNȚ CONCURS -

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, str. Voila nr. 114, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă determinată a 1 (unui) post de spălătoreasă din cadrul 
Spălătoriei spitalului - până la data de 30.04.2022.

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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 ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:
- școala generală

- nu necesită vechime

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
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) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (psihic), 

eliberat de medicul specialist psihiatru;



e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) 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;

h) recomandare sau caracterizare de la ultimul loc de muncă, unde este cazul;
i) CV model european;
j) chitanță taxă înscriere la concurs - 30 lei (care se va achita la casieria spitalului).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

în cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, la selecția dosarelor, acesta are 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copia actelor de stare civilă, copiile documentelor de studii 
și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și 
în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE 
SPĂLĂTOREASĂ (PE PERIOADĂ DETERMINATĂ) DIN CADRUL SPĂLĂTORIEI 

SPITALULUI

PROBA SCRISĂ - 04.06.2021 - ORA 10,00 - Sala raporului de garda - Castel 
INTERVIUL - 10.06.2021 - ORA 10,00 - Sala raporului de garda - Castel

în vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului, 
respectiv până la data de 25.05.2021, candidații vor depune la serviciul RUNOS al spitalului, 
zilnic între orele 12.00 - 14.00, dosarele de concurs.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocupare posturilor vacante și temporar vacante al Spitalului 
de Psihiatrie Voila aprobat de către managerul unității și va consta succesiv în următoarele 
probe:

1. Selecția dosarelor
2. Proba scrisă
3. Interviu

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează, cu mențiunea “admis” sau 
“respins”, la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, din str.Voila nr.114, la avizierul din 
fața secretariatului și pe site-ul oficial al spitaluluhwww.spitalulvoila.ro în termen de 24 de 
ore de la expirarea termenului prevăzut pentru depunerea dosarelor.
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După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu 
candidați! nemulțumiți pot depune contestație, la secretariatul spitalului (de unde vor fi preluate 
de către Comisia de Contestații) în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției 
dosarului, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a inteviului.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face, prin afișare la sediul unității, 
precum și pe pagina de internet, www.spitalulvoila.ro, în termen de 24 de ore de la 
soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul unității, precum și pe pagina de internet, 
www.spitalulvoila.ro, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut pentru 
ultima probă.

Relații suplimentare se pot obține la sediul din Câmpina, Str. Voila, nr. 114, Tel: 
0344/101117, interior 801/807.

Manager,
Dr. Irina Minescu

Șef Serviciu R.U.N.O.S.,
întocmit,

Serviciul R.U.N.O.S. ,
Ec. Toma Ec.Daniela Adriana Ene

TI /
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ANMCS
unitate aflată Fn 

PROCES DE ACREOfTARE

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova 

Tel: 0344/101118; Fax : 0344/102034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web: www.spitalulvoila.ro 

Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizar

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR 
VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ DIN CADRUL SPĂLĂTORIEI SPITALULUI

1.Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie 
pentru unitățile medicale. Capitolele: - Definiții; Sortarea lenjeriei; Cântărirea lenjeriei. 
Procesul de spălare; Stoarcerea lenjeriei.Uscarea lenjeriei; Călcarea lenjeriei; 
Depozitarea și transportul lenjeriei curate; Responsabilități ale personalului încadrat în 
cadrul spălătoriei.

2.Ordinul M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, 
tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de 
curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție 
de nivelul de risc;

3. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități 
medicale (Capitolele II,III, IV.V, VI și VII).

4.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 
și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

întocmit,
Șef Serviciu A.A.I.T.T., 

Ec. Dragomir Luiza Simona
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 

TEL:0344/101 118; FAX.0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro 

Avizat Manager, 
Dr.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
LA CONCURS

Su bsemnatu l/( a)______________________________________ ,
domiciliat (a) în________________________str. ________________ , nr. ____ ,
jud. ________ , posesor al (a)B.L/C.I.seria ____nr.____________, eliberat de
______________ , la data de_________ , prin prezentul vă rog să binevoiți a 
aproba înscrierea și participarea mea la concursul pentru ocuparea 
funcției contractuale /postului vacant de_____________________________ , din
cadrul secției / compartimentului, funcție contractuală/post pentru care Spitalul de 
Psihiatrie Voila, organizează concurs în data de ___________ , așa după cum
am fost informat prin Publicația de concurs afișată la sediul instituției, pe site-ul 
oficial: www.spitalulvoila.ro

Menționez că am luat la cunoștință de:
- condițiile de înscriere și participare la concurs;
- atribuțiile ce revin din Fișa postului pentru funcția de..................... (fișa publicată
pe site-ul oficial: www.spitalulvoila.ro și la sediul spitalului);
- bibliografia de concurs;
- data și ora desfășurării concursului.

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

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

Manager,

Avizat,
Director îngrijiri

FIȘA POSTULUI

I. Identificarea postului
1. Numele și prenumele:
2. Denumirea postului: spălătoreasă
3. Compartimentul: spălătorie
4. Nivelul Postului: - de execuție
II. Descrierea postului - criterii de evaluare :

Relații:
a) Ierarhice - este subordonată directorului administrativ și managerului.
b) Funcționale - colaborează cu întreg personalul din cadrul spitalului
c) Colaborare : cu toate secțiile/compartimentele/birourile/serviciile din cadrul 

spitalului
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

Pregătirea de bază : școala generală;

2. Experiența de lucru necesară :
- vechimea în specialitate cerută de post: nu se impune

3. Calificările/ specializările necesare: cursuri de igienă
4. Competențele postului:
- Cunoaște standardele și legislația în domeniul de activitate;
- Capacitate de lucru în mod individual și în echipă;
- Rezistență fizică și psihică.
5. Punctajul postului : Maxim = 3.2

Minim = 3.0
III. Descrierea activității corespunzătoare postului:
(sarcini concrete)
1. primește din secții, laboratoare și alte compartimente de lucru ale spitalului 
lenjeria folosită;
2. preia pe bază de proces verbal rufele și lenjeria murdară, le spală la timp, 
sortându-le în funcție de culoare, sortimente, material, etc;
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3. asigurarea curățeniei și igienizării lenjeriei/rufelor și a echipamentelor sau 
materialelor lavabile din spital.
4. curățarea, spălarea, igienizarea, lenjeriei, rufelor, echipamentelor sau 
materialelor într-un timp optim, în conformitate cu standardele de igienă;
5. respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare și igienizare;
6. predă rufele spălate uscate, triate, pe bază de proces verbal;
7. eliberează în locul obiectelor murdare, o cantitate egală cu cea predată de 
obiecte curate și în bună stare;
8. asigură întocmirea bonurilor de predare-transfer-restituire în situația în care nu 
se poate returna secțiilor o cantitate egală cu cea primită spre spălare;
9. asigură și răspunde de funcționalitatea și exploatarea corectă a mașinilor de 
spălat, storcătoarelor și uscătoarelor semnalând serviciului administrativ și 
atelierul de reparații-întreținere eventualele deficiențe survenite în funcționarea 
lor, pentru a se lua măsurile necesare de remediere;
10. respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în bună 
funcționare a echipamentului din dotarea spălătoriei;
11. urmărește ca în sectorul său de activitate să nu pătrundă alte persoane în 
afara celor abilitate ;
12. răspunde de ordinea și curățenia din spălătorie ;
13. răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de șefii săi ierarhici 
superiori și în fața organelor de control sanitare;
14. contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum și la păstrarea lor 
în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;
15. triază inventarul moale în vederea casării celui uzat, cu condiția încadrării în 
cotele maxime de înlocuire;
16. depozitează inventarul moale propus casării, până la scoaterea definitivă din 
uz;
17. triază și asigură repararea inventarului moale, la atelierul de lenjerie al 
spitalului;
18. asigură aprovizionarea cu materiale necesare spălării rufăriei conform 
normelor de consum stabilite pe unitate;
19. își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția și 
legislația specifică activității proprii;
20. primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea spitalului, pe 
linie ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are.
21. stabilește și menține relațiile profesionale cu întreg personalul spitalului și are 
o atitudine politicoasă;
22. răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile 
din domeniul său de activitate;
23. poartă obligatoriu echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de 
ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea 
igienei și a aspectului estetic personal și își desfășoară activitatea în spălătorie;
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24. păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;
25. Respectă principiile care stau la baza activității și regulile deontologice;
26. Respectă programul de lucru de 8 ore, programul turelor de servici și 
programarea concediului de odihnă.
27. Respectă îndeplinirea condițiilor de igienă individuală efectuând controlul 
periodic al stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea 
pericolului declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, 
tuberculoză,etc.).
28. Respectă «Drepturile pacientului» conform Legii nr. 46/21.01.2003, cu 
modificări și completări ulterioare, și Legii nr. 487/2002 privind sănătatea mintală 
și protecția persoanelor cu tulburări psihice, respectiv:

- respectă confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor referitoare la 
pacienți (datele de identitate, informații privind starea de sănătate a pacientului, 
condiția sa medicală, diagnosticul, prognosticul și tratamentul, precum și alte 
informații de natură personală) conform prevederilor Legii 487/2002 privind 
sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice.

- administrează datele cu caracter personal ale pacienților în condiții de 
siguranță și le prelucrează numai pentru scopurile specificate de Legea nr.677/ 
21.11.2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificări și completări 
ulterioare.
29. Respectă și aplică normele prevăzute în ORDINUL nr. 1101 din 30 
septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 
limitare al infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare și 
Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse 
biologice privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nozocomiale.
30. Respectă regulamentul de funcționare și ordine interioară a spitalului.
31. Execută orice altă sarcini primite de la șeful său sau de la conducerea 
unității.

IV. Atribuții, responsabilități în domeniul protecției muncii, sănătății și 
securității în muncă și ale P.S.I.:

a) respectă prevederile Legii nr.319/ 2006, Legea Sănătății și Securității în 
muncă, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.1 la prezenta 
fișă a postului care face parte integrantă din aceasta;

b) respectă Normele legale în vigoare în materie de P.S.I. - Legea nr. 
307/2006, Legea pentru apărarea împotriva incendiilor cu modificările și 
completările ulterioare;

c) participă la instructajele periodice organizate la nivelul unității.

V. Limite de competență : conforme cu atribuțiile, responsabilitățile și sarcinile 
din prezenta fișă a postului.
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VI. SANCȚIUNI :

a) sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora,
b) dacă este cazul, conform Legea nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificări și 
completări ulterioare, R.O.l.si R.O.F. ale spitalului și C. C.M. al spitalului;

VII. Alte elemente:

a) Prezenta fișă a postului nu este limitativă, urmând a se completa conform 
modificărilor legislative în domeniu, a pregătirii profesionale și a solicitării 
conducerii unității, astfel încât activitatea spitalului să nu fie perturbată și să se 
desfășoare în condiții optime;

b) Eventualele abateri constatate de către conducătorul ierarhic și / sau de 
conducerea spitalului vor fi sancționate conform prevederilor legale în vigoare în 
domeniu ( Legea nr. 53/ 2006- Codul Muncii, cu modificările și completările 
uterioare (Legea nr.40/2011), R.O.l.si R.O.F. ale spitalului și a Contractul 
Colectiv de Muncă al spitalului).

c) Prezenta fișă a fost întocmită în trei exemplare și predate astfel: 1 (un) 
exemplar la salariat, 1 (un) exemplar la serviciul R.U.N.O.S. - dosar fișe post, 1 ( 
un) exemplar la dosarul personal al salariatului.

Am primit și luat la cunoștință :

Avizat, 
Șef Serviciu

întocmit,
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