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Nr. 9142/16.05.2022 
 

A N U N Ț   
 
 

 În conformitate cu prevederile: 
- Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea 
posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs 
posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a 
situațiilor de risc epidemiologic și biologic (adresa Administrației Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București nr. 12688/12.05.2022) 
 
- O.M.S. nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, 
pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă 
determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și 
biologic; 
 
 Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” organizează examen pentru 
ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără 
concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau 
a situațiilor de risc epidemiologic și biologic a următoarelor funcții contractuale din 
cadrul: 
 
Laboratorului de radiologie și imagistică medicală: 
- 4 posturi asistenți medicali  – specialitate: radiologie; 
 
Compartiment CT – Ambulatoriu integrat: 
- 0,5 post asistent medical  – specialitate: radiologie – grad: principal; 
- 0,5 post asistent medical – specialitate radiologie. 
 
 Cererea de înscriere la examen împreună cu declarația privind 
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor 
Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare; 
se depun la Serviciul R.U.N.O.S. până cel târziu la data de 20.05.2022 ora: 12:00. 
 
  Tematica și bibliografia este anexată la prezentul anunț și face parte 
integrantă din acesta. 
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Examenul va consta în 2 etape succesive, după cum urmează: 
 
- proba scrisă se va desfășura în data de 23.05.2022 ora: 09:00 la sediul Spitalului 
Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”; 
 
- proba interviu / clinică sau practică (după caz) – data și ora interviului / probei 
clinice sau practice (după caz) se va afișa odată cu rezultatele probei scrise. 
 
 Pentru probele examenului, punctajele sunt următoarele: 
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
 

Sunt declarați admiși la proba scrisă și proba interviu candidații care au 
obținut minimum de 60 de puncte. 

Punctajul final se calculează ca sumă a punctajelor obținute la proba scrisă și 
la interviu. Punctajele obținute la cele 2 probe, precum și punctajul final se afișează 
la sediul spitalului / pe site-ul spitalului, după încheierea examenului, în aceeași zi. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenului, inclusiv a rezultatelor 
finale ale examenului se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și 
a sintagmei „admis” sau „respins”, prin afișare la locul desfășurării examenului/ 
sediul spitalului/ site-ul spitalului. Comunicarea rezultatelor finale ale examenului se 
face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei 
probe. 

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă și la interviu, candidații 
nemulțumiți pot face contestație, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării 
rezultatului probei scrise și al interviului, la sediul spitalului – Sercretariat spital, sub 
sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul 
spitalului / pe site-ul spitalului, imediat după soluționarea contestațiilor. 

Candidații declarați admiși la examen sunt obligați să se prezinte la post în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale 
examenului, cu obligația înlocuirii documentelor a căror valabilitate a expirat 
(certificat medical / adeverință medicală, cazier judiciar, certificat de integritate 
comportamentală, aviz de exerciatre a profesiei, polița de asigurare malpraxis). 
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