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SPITALUL MUNICIPAL SACELE 
 

A n u n ţ ă : 
                                                                
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 
si completările ulterioare. 
 

SPITALUL MUNICIPAL SACELE 
STRADA OITUZ, NR. 54, MUNICIPIUL SACELE, JUDETUL BRASOV 

ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT 
                              CONFORM H.G. Nr. 286/2011 

 
 

1. 1 post - PSIHOLOG SPECIALIST CLINICIAN (S)- (contract individual de munca - durata 
nedeterminata); studii superioare , diploma de licenta in psihologie, examen de grad specialist in 
sectorul sanitar,  5 ani vechime in psihologie clinica. 
 

 
Dosarul de concurs pentru PSIHOLOG SPECIALIST CLINICIAN (S)-  va conţine în mod 
obligatoriu următoarele documente: 
 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare a concursului; 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, 
atestat de libera practica in psihologie clinica emis de catre Colegiul Psihologilor din Romania; 
4. Copia carnetului e muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 
muncă-psihologie clinica. 
5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie 
(valabilă ) si certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 
6. Cazier judiciar în original sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, la data sustinerii probei scrise aveti obligativitatea sa 
prezentati cazierul judiciar; 
7. Curriculum vitae - Model European (semnat ); 
8. Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);  



2 
 

9. Aviz de libera practica in psihologie clinica - treapta specialist. 
10. Adeverință eliberată de catre Colegiul Psihologilor din Romania, precum ca este activ, detine toate 
drepturile ce decurg din statutul de membru, la care se va adauga si mentiunea ca nu se afla in cursul unei 
condamnari penale sau cercetari disciplinare. 

 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
         În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul 
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului. 

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. 

 
       Dosarele se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, între orele 08.00 -15.00,  

Centrul de Zi,  Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele, Judetul Brasov. 
 

Condiţiile necesare ocuparii postulrilor vacante de natura contractuala in conformitate cu prevederile 
art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
2.  concursul constă într-o probă scrisă şi interviu 

 
- proba scrisa:               10.06.2021   ora : 10 :00     
- proba interviu                       14.06.2021   ora : 10 :00        
 

3. bibliografia este conform anexei la prezentul anunt. 
 

4. concursul se va desfăşura după următorul calendar : 
 

 
4.1 Selectarea dosarelor de inscriere concurs: 
-18.05.2021-02.06.2021    depunere dosare concurs 
-03.06.2021                        selectare dosare si afisare rezultate selectare dosare de inscriere 
-04.06.2021                        depunere contestatii rezultate selectare dosare de inscriere 
-07.06.2021      analizare contestatii de catre comisia de concurs si afisarea rezultatelor 
 
4.2 Proba scrisa :  
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-10.06.2021, ora 10:00      sustinere proba scrisa / afisare rezultate proba scrisa  
-11.06.2021     depunere contestatii proba scrisa si afisare a rezultatelor contestatilor    
   

 
4.3 Proba interviu: 
-14.06.2021     proba interviu / afisare rezultate proba scrisa  
-15.06.2021     depunere contestatii proba de interviu si afisare a rezultatelor contestatilor 
-16.06.2021        afisare rezultate finale. 

 
     
 
 

           
 
 
               MANAGER 

                                                          EC. PIRVAN RODICA 
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TEMATICA 
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI  VACANT DE PSIHOLOG SPECIALIST 
 
 
 

1. Metode de psihologie; 
2. Metode de investigatie a personalitatii; 
3. Relatia boala-stres psihic; 
4. Psihoterapia-specificul elementelor constitutive (structura verbala, expectante, arta de a pune 

intrebari, schimbarea psihoterapeutica, relatia psiholog-client); 
5. Normalitate-boala. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI  VACANT DE PSIHOLOG SPECIALIST 
 
 

1. Holdevici Irina ’’Elemente de psihoterapie’’, Ed. All, Editia  III-a, revazuta si adaugita; 
2. Dafinoiu Ion, ’’Elemente de psihoterapie integrativa’’, Ed. Polirom, Iasi 2000; 
3. Dafinoiu Ion ’’Personalitatea’’, Ed. Polirom Iasi 2002; 
4. Ionescu M., ’’Tratat de psihologie medicala si psihoterapie’’, Bucuresti 1999; 
5. Enachescu Constatntin, ’’Tratat de igiena mintala’’, Ed. Polirom 2004; 
6. Carte, Dictionar de psihologie clinica-Libraria Online Demka; 
7. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, 

organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România; 
8. Hotărâre nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, 
organizarea și funcționarea colegiului psihologilor din România; 

9. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 
 
 
 

 
                     MANAGER 

EC. PIRVAN RODICA 
 


