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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,  

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” Bucureşti organizează 

concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor posturi 

temporar 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 

                               

                         

 

 

 

mailto:directie@bagdasar-arseni.ro
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1. SECTIA CLINICA NEUROCHIRURGIE II: 
- 1 (unu) post – kinetoterapeut debutant 

 
 

Bibliografie pentru 
ocuparea postului de  

kinetoterapeut debutant 

1.ELECTROTERAPIA- Dr. Elena-Luminita Sidenco, Universitatea Spiru 

Haret, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2005. 

2.GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT SI REABILILTARE IN SUFERINTE 

DUPA TRAUMATISME VERTEBRO-MEDULARE,PLATFORMA DE GHIDURI 

DE BUNA PRACTICA MEDICALA PENTRU  SPECIALITATEA RECUPERARE, 

MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE – Gelu Onose si colab, Editura 

Universitara Carol Davila, Bucuresti 2011. 

3.EVALUAREA ARTICULARA SI MUSCULARA A MEMBRULUI SUPERIOR-

Dr. Elena-Luminita Sidenco, Universitatea Spiru Haret, Editura Fundatiei 

Romania  de Maine,Bucuresti 2005. 

4.BAZELE FIZICE SI ANATOMICE ALE KINETOLOGIEI -Testarea 

musculoarticulara. 

- Tema 1-Bilantul articular utilizat in cadrul evaluarii deficitului 

functional, pag.43-75 

- Tema 2- Bilantul muscular al membrului inferior, pag 76-79, 

pag.105-120. 

- Tema 3- Evaluarea aliniamentului si posturii ortostatice, pag. 

125-128  Roxana Popescu, Luminita Marinescu, Editura AGORA, 

Craiova 1999 

-GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT SI RECUPERARE IN PATOLOGIA 
DEGENERATIVA A COLOANEI VERTEBRALE –DR.Viorel Lucescu, 
Prof.Univ.Dr. Gelu Onose , Editura Universitara “Carol Davila ”, 
Bucuresti, 2011. 

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
scrise 

18.09.2018 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 

21.09.2018 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 

26.09.2018 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 
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2. SECTIA CLINICA NEUROCHIRURGIE III: 
- 1 (unu) post – psiholog practicant 
 

Bibliografie pentru 
ocuparea postului de 
psiholog practicant 

 

1.Ciurea A.V.coord: Tratat de Neurochirurgie, 
vol.1, Ed.Medicala,Bucuresti,2010. 
2.Ciurea A.V.; Davidescu H.B.:Traumatologie Cranio-Cerebrala,editia a-II-
a revizuita si  completata, Ed.Universitara”Carol Davila”,Bucuresti,2007 
3.Danaila L.; Golu M.:Tratat de Neuropsihologie,Ed.Medicala,vol.1 
Bucuresti,2000 
4.Iamandescu I.B.: Psihologie Medicala,Ed.Infomedica,editia a-II- a 
Bucuresti,1997 
 5.Ionescu G. Tratat de Psihologie Medicala si Psihoterapie 
Ed.”Asklepios”,Bucuresti,1995 
6.Ionescu G.Coord.: Psihologie Clinica,Ed.Academiei RSR,Bucuresti,1985 
7. Arseni C.; Golu M.; Danaila L.:PsihoNeurologie ,Ed. Academiei RSR, 
Bucuresti ,1983 

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
scrise 

18.09.2018 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 

21.09.2018 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 

26.09.2018 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 
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3. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE: 
- 1 (unu) post– economist specialist IA 
 
 

Bibliografie pentru 
ocuparea postului de  

economist specialist IA 

1.Legea  contabilitatii nr.  82/1991 , republicata 

2.OMFP nr.1917/ 2005 al ministrului finanţelor publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice   privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice 

3.OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 
cu modificările şi completările ulterioare(O.U.G. 2/2015 ) 

4.OMFP 1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de 
proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 
funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug cu 
modificarile si completarile ulterioare 
5.LEGEA 500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si 
complatarile ulterioare (O.U.G 15/2014 ) 

6.LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile 
si completarile ulterioare 

Data, ora şi locul desfăşurării probei 
scrise 

18.09.2018 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 

21.09.2018 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 

26.09.2018 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 
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Pentru a ocupa un post temporar 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; 
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:  
- diplomă de bacalaureat; 
- diplomă de licență în specialitate; 
- fara vechime în specialitate; 

 
   2.  Pentru postul de psiholog practicant:  

- diplomă de bacalaureat; 
- diplomă de licenta in specialitate; 
- 1 an vechime ca psiholog stagiar;; 

 
3.  Pentru postul de economist specialist IA: 

- diplomă de bacalaureat; 
- diplomă de licenta in specialitate; 
- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate; 

 
Dosarul de înscriere la concurs se depune la Serviciul R.U.N.O.S. în perioada                                  

04.09.2018-10.09.2018 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; 
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           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 10.09.2018, ora 1400. 
 
 Programul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante menționate constă în: 

- selecția dosarelor; 
- proba scrisă; 
- proba practică; 
- interviul. 
 

              Candidații vor avea asupra lor în zilele de concurs cartea de identitate 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 

 
 

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


