
 
 

 

ANUNT 

 

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu, în conformitate cu prevederile 
O.M.S. nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, scoate la concurs un 
post vacant de medic specialist, specialitate recuperare, medicina fizica si 
balneologie in cadrul Cabinetului recuperare, medicina fizica si balneologie - 
Ambulatoriu integrat (Bd. Basarabia, nr. 21, Sector 2) din structura Spitalului Clinic 
de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.  

 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

a) Cerere în care se menţionează postul pentru care se doreşte să concureze; 
b) Copie xerox de pe diploma de licență și Certificatul de specialist; 
c) Copie a Certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul 

în curs; 
d) Copie de pe Asigurarea de răspundere civilă profesională în termen de 

valabilitate; 
e) Dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre 

sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. „e” sau „f”, la art. 541 alin. (1) lit. 
„d” sau „e” , respectiv la art. 628 alin. (1) lit. „d” sau „e” din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

f) Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la 
Ordinul nr. 869/2015; 

g) Cazierul judiciar în original; 
h) Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi 

neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care 
candidează, în original; 

i) Chitanţa de plată a taxei de concurs; 
j) Copia actului de identitate în termen de valabilitate; 
k) Copia Certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul). 

 
Taxa de concurs este în cuantum de 150 lei şi va fi achitată la casieria spitalului. 
 
Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului şi va fi afişată pe site-

ul acestuia. 
 
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii din Bd. Basarabia, nr. 21, Sector 2, 

Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicaţia 
„Viaţa Medicală”, respectiv pana la data de 14.10.2019. 


