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ORGANIZARE CONCURSURI DE ANGAJARE 

 

 

În conformitate cu: 

- prevederile H.G.R. Nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de  ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- prevederile Ord.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 

din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,  

- prevederile  O.U.G. nr. 90/2017 art. 14 alin. (2) privind unele masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene , 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” Bucureşti organizează 

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi 

vacante, după cum urmează: 
 

 
 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ  “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI 
Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4, cod  041915 

telefon: 021.334.30.54, centrala: 021.334.30.25, fax: 021.334.73.50 
cod fiscal: 4943871 

e-mail: directie@bagdasar-arseni.ro 
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1. SECTIA CLINICA RECUPERARE NEUROMUSCULARA: 
- 1 (unu) post – kinetoterapeut debutant 
 
 

 
 

Bibliografie pentru 
ocuparea postului de  

kinetoterapeut 
debutant 

1.  Gelu Onose, Recuperare, Medicina si Balneoclimatologie, Ed. Medicala, 
Bucuresti,  2008; 
2. Gelu Onose si colab - Compendiu de Neuroreabilitare la adulti, copii si 
varstnici”,2008, la Editura Universitara “Carol Davila”, Bucuresti,2008. 
3. Gelu Onose si colab - Ghid de diagnostic/evaluare, principii terapeutice si 
neuroreabilitare in suferinte dupa traumatisme cranio-cerebrale , Platforma de 
ghiduri de bună practică medicală pentru specialitatea Recuperare, Medicină 
Fizică și Balneologie,Editura Universitara”Carol Davila”, Bucuresti,publicata in 
ianuarie 2011 
4.  Gelu Onose si colab -  Ghid de diagnostic,tratament si reabilitare in afectari 
de nervi periferici , Editura Universitara”Carol Davila”,Bucuresti,publicata in 
ianuarie 2011 
5.  Gelu Onose si colab - Ghid de diagnostic,tratament si reabilitare in suferinte 
dupa traumatisme vertebro-medulare, Platforma de ghiduri de bună practică 
medicală pentru specialitatea Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, 
Editura Universitara”Carol Davila”, Bucuresti ,publicata in ianuarie 2011 
6.  Gelu Onose si colab, Sub redacţia:Prof. Univ. Dr. Gelu Onose, autor principal 
şi editor coordonator - Întrebări şi răspunsuri din Recuperare/ 
NeuroReabilitare, Medicină Fizică şi BalneoClimatologie – la adulţi şi vârstnici – 
şi din Geronto-Geriatrie, Editura Universitară ”Carol Davila”, București – 2010 
7.  Randall L. Braddom MD , Physical Medicine and Rehabilitation,  December 
21, 2010 , in curs de traducere in romaneste 2013 
8.  Joel A. DeLisa,  Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice   
(2 Volume Set) September 21, 2004 
9.  Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti (UEMS)/Academia Europeană de 
Reabilitare Medicală/Societatea Europeană de Medicină Fizică şi de Reabilitare 
-  Cartea Albă a Specialităţii de Medicină Fizică şi de Reabilitare în Europa, 
Bruxelles, aprilie 2007, Bucureşti septembrie 2007 
10. ONU 1993/Accesul la servicii de recuperare/reabilitare medicală este un 
drept fundamental al omului 
11. Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi/Anul European pentru 
Persoane cu Dizabilităţi/2003 
12.  OMS, Banca Mondială - Raport Dizabilitate, Bucureşti, România, 2012 
13. Stratulat, I.S.- Recuperare Medicală Balneoclimatologie, Fizioterapie, 
Editura Performatica: Iaşi, România, 2005 
14 T.Sbenghe, Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed. 
Medicala, Bucuresti,  1987 
15T. Sbenghe, Kinesiologie, Ed. Medicala, Bucuresti,  2002 
16. Marcu Vasile, Mirela Dan, Kinetoterapie, Ed. Universitatii din Oradea 2006 
17. Essential Physical Medicine and Rehabilitation, Grant Cooper, Humana Press 
Inc. 2006 
18. William E. Prentice, Therapeutic Modalities in Rehabilitation- 3rd Ed., 
McGraw-hill, 2005 
19. Bryan J. O'Young MD, Physical Medicine & Rehabilitation Secrets,     3e,  
October 5, 2007, 
20.Prof. Walter R. Frontera MD PhD, DeLisa's Physical Medicine and 
Rehabilitation: Principles and Practice, Two Volume Set (Rehabilitation 
Medicine (Delisa)) December 14, 2010. 
21.Matthew Shatzer, Physical Medicine and Rehabilitation Pocketpedia, June 
20, 2012.  
22.Walter R. Frontera MD PhD , Julie K. Silver MD , Thomas D. Rizzo Jr. MD , 
Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation, 2e (Frontera, Essentials of 
Physical Medicine and Rehabilitation). : May 27, 2008, 
23.Sara Cuccurullo MD, Physical Medicine and Rehabilitation Board Review ,  
November 15, 2009.  
24.Robert Kaplan , Physical Medicine and Rehabilitation Review: Pearls of 
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Wisdom, Second Edition, September 19, 2005. 
25.Lyn Weiss , Jay Weiss , Thomas Pobre , Oxford American Handbook of 
Physical Medicine & Rehabilitation (Oxford American Handbooks) April 12, 
2010. 

26. T. Sbenghe, Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale 
membrelor, Editura Medicala, Bucuresti, 1981 
27.  T. Sbenghe, Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori, Editura 
Medicala, Bucuresti, 1983. 
28.  A. Nica, Compendiu de ortezare, Editura Universitara Carol Davila, 
Bucuresti, 2000. 
29. C. Obrascu, Recuperarea bolnavilor cardiovasculari prin exercitii 
fizice, Ed. Medicala, Bucuresti, 1986. 
30.  D. Cinteza, Recuperarea medicala a bolnavilor cardiaci sechelari, 
dupa accident vascular cerebral, Editura Libra Vox, Bucuresti, 2003. 
31. Braddom R.L.,Cifu D.X.  et. al. Physical Medicine & Rehabilitation, 
5th edition, Elsevier W.B. Saunders Company, Philadephia, USA, 2016. 

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
scrise 

25.09.2018 ora 09.00 
Amfiteatrul din Centrul de Excelență în Neurochirurgie 

Modalitatea de desfăşurare a probei 
scrise a concursului, precum şi durata 

acestuia 
 

Proba scrisă testează cunostințele teoretice necesare ocupării postului și 
constă în rezolvarea  unui test grilă. 
Durata: 2 ore 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru proba scrisă 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru proba scrisă 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la 
proba scrisă  

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
practice 

28.09.2018 ora 09.00 
Structura care a scos postul la concurs 

Modalitatea de desfăşurare a probei 
practice 

Proba practică constă în  testarea abilităților și aptitudinilor practice ale 
candidaților.  

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru proba practică 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei practice 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru practică 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la 
proba practică 

Data, ora şi locul desfăşurării 
interviului 

03.10.20 ora 09.00 
Amfiteatrul din Centrul de Excelență în Neurochirurgie 

Modalitatea de desfăşurare a 
interviului 

În cadrul interviului se testează abilitățile și motivația candidaților. 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru interviu 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor interviului 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru interviu 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 
pentru interviu 

Punctaj necesar promovării fiecărei 
probe    

Minim 50 puncte 
Maxim 100 puncte 

Termen de afișare a rezultatelor finale 
Maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării anunțului cu rezultatele 
obținute în urma contestațiilor la interviu 
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2. SERVICIUL R.U.N.O.S.: 
- 1 (unu) post – referent specialitate gradul II  
 

Bibliografie pentru 
ocuparea postului de  

referent specialitate gradul II 
 

1. Legea nr. 53/2003  – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
2. Titlul IV - ,,Impozitul pe venit’’ din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal; 
3. Legea bugetului de stat pe anul 2018. 
3. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. 
4. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
5. Ord. M.S. / C.N.A.S. nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al 
certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul 
de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda 
indemnizatiile asiguratilor din sistemul asigurarilor de sanatate; 
6. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale 
de sanatate, actualizata; 

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
scrise 

25.09.2018 ora 09.00 
Amfiteatrul din Centrul de Excelență în Neurochirurgie 

Modalitatea de desfăşurare a probei 
scrise a concursului, precum şi durata 

acestuia 

Proba scrisă testează cunostințele teoretice necesare ocupării postului și 
constă în rezolvarea  unor teste grilă. 
Durata: 2 ore 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru proba scrisă 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru proba scrisă 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la 
proba scrisă  

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
practice 

28.09.2018 ora 09.00 
In cadrul structurii organizatorice 

Modalitatea de desfăşurare a probei 
practice 

Proba practică constă în  testarea abilităților și aptitudinilor practice ale 
candidaților.  

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru proba practică 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei practice 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru practică 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la 
proba practică 

Data, ora şi locul desfăşurării 
interviului 

03.10.2018 ora 09.00 
Amfiteatrul din Centrul de Excelență în Neurochirurgie 

Modalitatea de desfăşurare a 
interviului 

În cadrul interviului se testează abilitățile și motivația candidaților. 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru interviu 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor interviului 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru interviu 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 
pentru interviu 

Punctaj necesar promovării fiecărei 
probe    

Minim 50 puncte 
Maxim 100 puncte 

Termen de afișare a rezultatelor finale 
Maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării anunțului cu rezultatele 
obținute în urma contestațiilor la interviu 

 

Pentru a ocupa un postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele:  
 
I. CONDIȚII GENERALE: 
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitatea deplină de exercitiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
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f) îndeplinește condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice cerinţelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru savarsirea unei infractiuni 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 exceptia situației în care a intervenit reabilitarea; 
 
 
II. CONDIȚIILE SPECIFICE:  
1.  Pentru postul de kinetoterapeut debutant:  

-   diploma de licenta in specialitate 
-   diplomă de bacalaureat 
-   fara vechime în specialitate 

 
2.  Pentru postul de referent specialitate gradul II:  

-   diploma de bacalaureat; 
-   diploma de licenta in specialitate; 

                       -   3 ani si 6 luni vechime in specialitate 
 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la Serviciul R.U.N.O.S. în perioada   25.09.2018-
03.10.2018  și va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului;  
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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 
spital; 

d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz,  adeverinţele care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar; 
f) 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, adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

g) curriculum vitae; 
 

           Actele prevăzute la punctul b), c), d), e) și f) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
 
 Data limită pentru depunerea dosarelor la Serviciul R.U.N.O.S. este 03.10.2018, ora 14. 
 
 Programul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante menționate constă în: 

- selecția dosarelor; 
- proba scrisă; 
- proba practică; 
- interviul. 
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CALENDAR DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
 
 

Selectia de dosare 18.09.2018 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru selectia de dosare 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selectiei de dosare 

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
scrise 

25.09.2018 ora 09.00 
Amfiteatrul din Centrul de Excelență în Neurochirurgie 

Modalitatea de desfăşurare a probei 
scrise a concursului, precum şi durata 

acestuia 

Proba scrisă testează cunostințele teoretice necesare ocupării postului și 
constă în rezolvarea unui test grilă. 
Durata: 2 ore 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru proba scrisă 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru proba scrisă 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la 
proba scrisă  

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
practice 

28.09.2018 ora 09.00 
Structurile organizatorice 

Modalitatea de desfăşurare a probei 
practice 

Proba practică constă în  testarea abilităților și aptitudinilor practice ale 
candidaților.  

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru proba practică 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei practice 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru practică 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la 
proba practică 

Data, ora şi locul desfăşurării 
interviului 

03.10.2018 ora 09.00 
Amfiteatrul din Centrul de Excelență în Neurochirurgie 

Modalitatea de desfăşurare a 
interviului 

În cadrul interviului se testează abilitățile și motivația candidaților. 

Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru interviu 

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor interviului 

Termenul de afișare a rezultatelor 
contestațiilor pentru interviu 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 
pentru interviu 

Punctaj necesar promovării fiecărei 
probe    

Minim 50 puncte  
Maxim 100 puncte 

Termen de afișare a rezultatelor finale 
Maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării anunțului cu rezultatele obținute 
în urma contestațiilor la interviu 

 
 
 

Candidații vor avea asupra lor în zilele de concurs documentul care atesta identitatea (cartea de identitate, 
cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate in 
termen de valabilitate) și un pix cu pastă albastră. 
Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 1123 –Serviciul R.U.N.O.S. 

 

 
 
 

MANAGER INTERIMAR  
  Dr. Cristian TOMA 

 
 

........................................................ 


