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Nr. 14550/09/09/2020 
 
 
 

ANUNȚ 
ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL  

 
 
 
 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020 
pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante 
sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în 
subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile 
publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii 
stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 
în temeiul Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 
 Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” primește dosare, pentru a angaja 
fără concurs pe durata instituirii stării de risc epidemiologic şi biologic, personal 
contractual medical, după cum urmează: 
  
CABINET NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ – AMBULATORIU INTEGRAT (Str. 
Prieteniei, Nr. 2A, Sector 3, București): 
- 1 post asistent medical generalist debutant (PL). 
 
 Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” prin Serviciul R.U.N.O.S. 
verifică și confirmă documentele trimise de candidați. 
  Nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necomplete se resping. 
 În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după 
selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de 
interviu. 
 În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, 
acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu. 
 Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, 
cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi 
mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor.  
 Poate participa pentru ocuparea postului, persoana care îndeplinește 
următoarele condiții generale: 

mailto:secretariat@spitalgomoiu.ro
http://www.spitalgomoiu.ro/


 

2 
 

Bulevardul Basarabia, nr. 21, Sector 2, Bucuresti 
Nr. ord. Reg. Com. Autorizaţie DIP. 63/26.06.1993, A.F. /C.U.I 4283759 

Cont: RO55TREZ70221F335000XXXX, Trezoreria Sector 2 
Tel. 031.4136700; Urgențe - Tel. 031.4136706; Fax: 0213212162 

NR. REGISTRU ANSPDCP 1797, ISO 9001:2015 
Email: secretariat@spitalgomoiu.ro, www.spitalgomoiu.ro 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

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. 
 
Condiții specifice: 
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL): 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau 
- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997 
- diplomă de bacalaureat 
- nu necesită vechime în specialitate 
 
 În vederea angajării, aplicanții depun la sediul spitalului în termen de 3 
zile de la apariția anunțului, un dosar care cuprinde: 
a) Cerere pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă 
determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19; 
b) Formular angajare; 
c) Declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale; 
d) Declarație pe propria răspundere încadrare la o altă instituție publică sau privată; 
e) Declarație privind conținutul dosarului de candidatură; 
f)  Declarație de consimțământ cu privire la GDPR; 
g) Declarație privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011; 
h) Declarație privind adeverința de integritate comportamentală; 
i) chestionarul pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 la candidații 
care se prezintă la serviciul R.U.N.O.S.; 
j) copie carte de identitate; 
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k) copie certificat de naștere;
l) copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
m) 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;
n) pentru posturile de asisteți medicali: copie Certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R., copie Aviz anual în termen de valabilitate; copie poliță
malpraxis în termen de valabilitate
o) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
p) curriculum vitae semnat și datat - model europass.

Actele depuse în copie vor fi însoțite de originale în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 

Aplicanții depun la sediul spitalului dosarul pentru selecție, împreună cu 
formularul de solicitare de angajare, în termen de 2 zile de la publicarea anunțului 
de angajare, respectiv până la data de 14.09.2020, până la ora 14:00. 

Nu se admit completări, iar dosarele necomplete vor fi respinse. 
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