
SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA 

str. Vadului, nr. 76, Hârșova, jud. Constanța 

tel/fax: 0241/870.208 // e-mail: secretariat@spitalharsova.ro 

www.spitalharsova.ro 
Operator de date cu caracter personal 

 

 

 

A N U N Ț 
 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul 

Metodologiei-cadru aprobate prin HG 497/2010, concurs pentru ocuparea unui post 

vacant de Psiholog in cadrul spitalului, la care au acces persoane fizice care 

întrunesc cumulativ următoarele condiții generale: 
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 
  c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d) au capacitate deplină de exerciţiu; 
  e) au 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) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
  g) nu au fost condamnate 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; 

h) au plătit o taxă de participare de 150 lei. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului de psiholog: 
a) studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul/profilul socio-psiho-pedagogie, studii superioare de licenţă ciclul I de studii 
universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință 
psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie, numai specializarea 
psihologie. diplomă de bacalaureat; 

b) să dețină atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie 
aplicată în domeniul sănătaƫii, eliberat de Colegiul Psihologilor din România; 

c) vechimea nu constituie criteriu de departajare. 

 

Concursul se desfășoară în două etape: 
  a) selecţia dosarelor de înscriere; 
  b) proba scrisă; 
    c) interviu. 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;  
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
  d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
  e) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 
  f) curriculum vitae; 

g) dovada achitării taxei de participare.  
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Concursul se va organiza conform următorului calendar: 
• 25 noiembrie 2019 (1200) - termen-limită de depunere a dosarelor de concurs; 

• 25 noiembrie 2019 (1400) - etapa de selecție a dosarelor; 

• 25 noiembrie 2019 (1500) - afișarea rezultatelor (după etapa de selecție a dosarelor); 

• 26 noiembrie 2019 (1500) - termenul de depunere a contestațiilor (selecția dosarelor); 

• 27 noiembrie 2019 (1100) - soluționarea contestațiilor (selecția dosarelor);  

• 27 noiembrie 2019 (1300) - afișarea rezultatelor după contestații (selecția dosarelor); 

• 05 decembrie 2019 (1100) - proba scrisă; 

• 05 decembrie 2019 (1300) - afișarea rezultatelor după proba scrisă; 

• 06 decembrie 2019 (1300) - termenul de depunere a contestațiilor (proba scrisă); 

• 06 decembrie 2019 (1500) - soluționarea contestațiilor (proba scrisă); 

• 06 decembrie 2018 (1600) - afișarea rezultatelor după contestații ; 

• 09 decembrie 2018 (1100) - interviu; 

• 09decembrie 2018 (1400) - afișarea rezultatelor finale după interviu; 

 

 

TEMATICA: 

Codul deontologic al profesiei de psiholog. 

Competenƫele psihologului clinician.  

Elemente de psihodiagnostic şi evaluare clinică:  

- evaluare subiectiv-emoƫională;  

- evaluare cognitivă; 

- evaluare comportamentală;  

- evaluarea clinică a aparatului senzorial  

- evaluarea personalităƫii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive  

- evaluarea contextului familial, profesional, social economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice.  

Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătaƫii; psihosomatica generală şi aplicată.  

Sănǎtatea umană între comportamente protectoare (salutogenetice) şi de risc pentru 

îmbolnavire.  

Abordarea specifică a unor comportamente cu risc de îmbolnavire.  

Stress-ul psihic - factor modulator, complex al sănătaƫii; managementul stress-ului. Tulburări şi 

boli psihosomatice.  

Tulburări somatoforme. 

Patologia bolnavilor psihosomatici.  

Elemente de psihopatologie:  

- sănătate şi boala mintală.  

- tulburări de personalitate.  

- tulburările funcƫiilor psihice: perceptive atenƫie, memorie, gândire, comunicării, de cunoştinƫă,  

- tulburări afective.  

- tulburări anxioase.  

- tulburări organice.  

- tulburǎri delirante.  

- tuiburări de stress posttraumatic.  

- neurastenia. 

- toxicomaniile şi alcoolismul.  

- boli factice şi stimularea.  

Intervenƫie psihologică:  

- educaƫie pentru sănătate, promovarea sănătăƫii şi a unui stil de viaƫă sănătos, prevenirea 

îmbolnăvirilor.  

- intervenƫii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale.  



- consiliere, terapie suportivă.  

- terapii standard de relaxare şi sugestive.  

- consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea compliantei la tratament, modificarea 

stilului de viaƫă, pregătire preoperatorie, preventive terƫiară în cazul bolilor cronice).  

- asistenƫă bolnavilor terminali.  

- terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenire terƫiară recuperare şi reeducare.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

*Codul deontologic al profesiei de psiholog-www.alegeri cpr.ro 

*Competenƫele psihologului clinician-www.alegeri cpr.ro 

*Psihologie clinică  şi psihoterapie(fundamente) - Daniel David, editura Polirom.  

*Psihologie medicală (vo1.1.2), Ioan Barbu Iamandescu, Ed. InfoMedica  

*Psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Florin Tudose, Catalina Tudose, Letitia 

Dobranici, Ed. InfoMedica. +Elemente de psihoterapie , Irina Holdevici, ed.All  

*Legea 21312004 privind exercitarea profesiei de psiholog.  

*Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM IV. 

*Hotărârea nr.788/14.01 .2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 

213/2004.  

*Hotărârea nr. 4/1.11.2013 a colegiului Psihologilor din România pentru aprobarea Codului 

deontologic a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură 

disciplinară.  

*Psihologie clinică - M.Lazarescu. 

 

________________________________________________________________ 
Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (compartimentul RUNOS), 

iar concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Hârșova, unde se va asigura înregistrarea 

audiovizuală a probelor de concurs (în sala mică de consiliu de la etajul I). 

Taxa de concurs se achită la casieria Spitalului Orășenesc Hârșova. 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Georgeta Magdalena Tudoran 

(0771225275 //secretariat@spitalharsova.ro) 

Detalii privind condițiile specifice, bibliografia de concurs și tematica sunt disponibile la 

adresa de e-mail secretariat@spitalharsova.ro . 

Menționăm că au fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017. 
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