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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "CONSTANTIN GORGOS" organizeaza examen de promovare, 

conform Legii 153/2017 si HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in posturile de: 
economist grad I - Serviciul administrativ 
referent de specialitate gr.111 - Serviciul administrativ 
psiholog specialist - Stationar de zi copii 

I. Conditii de desfasurare: 
- Examenele de promovare vor avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan "Constantin Gorgos", 
astfel : 

- in data de 30.05.2022, ora 9,00 pentru postul de referent de specialitate gr.111 si ora 11 ,00 pentru 
postul de psiholog specialist; 

-in data de 31 .05.2022, ora 9,00 pentru postul de economist gr.1- Serviciul administrativ; 
- Dosarele de înscriere la examen se depun la Biroul RUNOS pana la data de 23.05.2022, ora 15.00. 
II. Conditii generale de participare: Pentru a participa la examen canclidatii trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 

- Sa fie salariat in cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos"; 
- Sa aiba vechimea in specialitate de 3 ani si 6 luni pentru postul de economist gr.I; 
- sa aiba vechimea in specialitate de 6 luni pentru postul de referent de specialitate gr.III; 
- sa aiba vechime in specialitate in sectorul sanitar de 4 ani pentru postul de psiholog specialist si 

Atestatul de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania pentru specialitatea psihologie 
clinica - treapta de specializare specialist; 
III. Acte necesare pentru dosarul de examen: 
- Cerere de înscriere la examen adresata conducatorului institutiei; 
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
- Adeverinta de vechime in specialitate din care sa rezulte si calificativele obtinute in ultimii 3 ani. 
Modalitatea de desfasurare a examenului: 

PROBA SCRISA: Comisia de examinare propune pe baza bibliografiei si, <lupa caz,a tematicii 
subiectele, cu cel mult doua ore înainte de ora stabilita pentru examenul de promovare. 
La locul, data si ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia 
fiecarui candidat lista subiectelor stabilite, conform bibliografiei. Fiecare candidat redacteaza lucrarea 
pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de examinare. Durata examenului de promovare 
se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de complexitate al subiectelor stabilite, dar nu 
poate depasi 3 ore. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare 
noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor 
criterii: 
a) Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate, 
b) Abilitati de comunicare, 
c) Capacitate de sinteza, 
d) Complexitate, initiativa, creativitate. 
Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut mai sus. 

Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul spitalului, precum si pe pagina de internet a 
acestuia , în termen de 2 zile lucratoare de la data sustinerii acestuia. Candidatii nemultumiti de 
rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub 
sanctiunea decaderii din acest drept. Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, iar 
rezultatele finale se afiseaza la sediul spitalului in 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de 
depunere a contestatiei. 



BIBLIOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE REFERENT DE SPECIALITATE 
GrIII SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, 

CONTRACTARE, INFORMATICA-SECRETARIAT, INTRETINERE REPARATU 
INST ALATII -

I .Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
2.Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

3.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

4.Hotararea Guvernului nr. 1.002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 29 
ianuarie 2016); 
5.Legea nr.82/1991 -Legea contabilităţii republicată; 

6.OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea şi efectuarea inventarierii 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

7.Legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 - Normele metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

BIBLIOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ECONOMIST GR.I 
- SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, 

CONTRACTARE, INFORMATICA-SECRETARIAT, INTRETINERE REPARATII 
INSTALATU-

1. Legea 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 

3. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

4. HG nr 1010/2004 - pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 
69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia persoanelor; 

5. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor; 
6. Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii republicată; 

7. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea şi efectuarea inventarierii 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 - Normele metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angaiamentelor bul!etare si leo::ilP.. 



BIBLIOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE 1N FUNCTIA DE PSIHOLOG SPECIALIST 
CLINICIAN - STATIONARUL DE ZI COPII 

1. Copii si adolescent - probleme, tulburari, evaluare si interventie terapeutica, coordonator Iolanda 
Mitrofan; 

2. Incursiune in psihopatologie si psihologie clinica - Camelia Dindelegan; 
3. Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi - Florin Tudose; 
4. Tratat de psihiatrie Oxford - editat de Asociatia Psihiatrilor Liberi din Romania; 
5. Legea nr.487/2002 - legea sanatatii mintale si protectia persoanelor cu tulburari psihice cu 

Normele de aplicare a Legii nr.487/2002. 


