
 

 

 

 

 

CONCURSURI 

 

Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” organizează în conformitate cu prevederile H.G 

nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, concurs/examen pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante, perioadă 

nedeterminată, după cum urmează: 

I. Secţia I Reumatologie: 
1 post asistent medical debutant – medicină generală (PL) 

- diplomă de şcoală postliceală 

- diplomă de bacalaureat 

- nu necesită vechime 

2 posturi de îngrijitoare (G) 

- studii generale 

- minim 6 luni vechime în activitate 

II. Secţia II Reumatologie 
1 post asistent medical debutant – medicină generală (PL) 

- diplomă de şcoală postliceală 

- diplomă de bacalaureat 

- nu necesită vechime 

1 post de infirmieră (G) 

- studii generale 

- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii  

- minim 6 luni vechime în activitate 

II. Secţia III Reumatologie 
2 posturi asistent medical – medicină generală (PL) 

- diplomă de şcoală postliceală 

- diplomă de bacalaureat 

- minim 6 luni vechime ca asistent medical 

1 post îngrijitoare (G) 

- studii generale 

- minim 6 luni vechime în activitate 

IV. Compartiment Spitalizare de zi: 
1 post de asistent medical – medicină generală (PL)  

- diplomă de şcoală postliceală 

- diplomă de bacalaureat 

- minim 6 luni vechime ca asistent medical 
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1 post de infirmieră (G) 

- studii generale 

- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii  

- minim 6 luni vechime în activitate 

V. Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie 
2 posturi asistent medical principal (PL) – balneofizioterapie şi recuperare 

- certificat de grad principal 

- diplomă de şcoală postliceală 

- diplomă de bacalaureat 

- 5 ani vechime ca asistent medical 

VI. Compartiment Statistică şi Informatică medicală: 
2 posturi de registrator medical (M) – cabinet internari/programări 

- diplomă de bacalaureat 

- minim 6 luni vechime în activitate 

VII. Ambulatoriul Integrat: 
1 post de îngrijitoare (G) 

- studii generale 

- minim 6 luni vechime în activitate 

VIII. Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Achiziţii Publice, Tehnic şi Transport 
4 posturi de îngrijitoare (G) 

- studii generale 

- minim 6 luni vechime în activitate 

1 post muncitor calificat III (fochist) 

- studii generale 

- autorizaţie de fochist cazane cu abur şi apă fierbinte clasa C valabilă la data depunerii dosarului de 

concurs însotiţă de talon pentru vize anuale 

- 3 ani vechime  

IX. Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare şi Juridic 
1 post referent I A (M) 

- diplomă de bacalaureat 

- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate 

X. Compartiment Contabilitate 
1 post referent I A (M) 

- diplomă de bacalaureat 

- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate 

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:  
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. 

 

 



 

 

Pentru înscrierea la concurs se pot prezenta candidaţii se vor prezenta de luni – vineri, între orele 

09,00 – 15,00 la sediul Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” Bucureşti, sector 2, 

str. Thomas Masaryk nr. 4, intrarea din str. I.L. Caragiale nr. 17, cu un dosar plic care va conţine 

obligatoriu următoarele documente: 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

3. Copia certificatului de naştere; 

4. Copia actului de stare civilă, dacă e cazul; 

5. Copia certificatului de membru OAMGMAMR; 

6. Copia poliţei de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională;  

7. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, diploma de bacalaureat si diplomă de 

licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă), alte acte care atestă efectuarea 

specializării/calificării solicitate, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie; 

8. Carnetul de muncă, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor (până la data de 31.12.2010) în copie, după caz. 

9. Extras din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie 

(01.01.2011 până în prezent) în copie;  

10. Adeverinţa OAMGMAMR care să ateste calitatea de membru pentru participarea la 

concurs; 

11. Cazierul judiciar (în original) sau o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 

 candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie 

pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul cazierului judicial, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului. 

12. certificat de integritate comportamentală. 

13. Adeverinţa medicală, în original, stampilată de unitatea emitentă, 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 

trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentul şi calitatea acestuia, în 

formatul stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

14. Curriculum vitae. 

 

Documentele enumerate la punctele 2-9 vor fi prezentate şi în original. 

 

 

 



 

Concursul/examenul va avea loc la sediul spitalului şi va consta în 3 probe: proba scrisă, proba practică şi 

interviu. 

Calendarul de concurs: 

- Perioada de înscriere: 20.01.2022 – 10.02.2022, ora 15,00. 

- Selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor la dosarele de înscriere: 11.02.2022, ora 12,00 

- Depunere contestaţii la rezultatele dosarelor de înscriere: 14.02.2022, ora 12,00  

- Afişare rezultate contestaţii privind dosarele de înscriere: 14.02.2022, ora 15,00  

- Proba scrisă: 15.02.2022, ora 09,00 

- Afişare rezultate proba scrisă: 15.02.2022, ora 15,00 

- Depunere contestaţii proba scrisă: 16.02.2022, ora 15,00 

- Afişare rezultate contestaţii proba scrisă: 17.02.2022, ora 12,00 

- Proba practică: 18.02.2022, ora 09,00  

- Afişare rezultate proba practică: 18.02.2022, ora 15,00 

- Depunere contestaţii proba practică: 21.02.2022, ora 12,00 

- Afişare rezultate contestaţii proba scrisă: 21.02.2022, ora 15,00 

- Proba interviu: 22.02.2022, ora 09,00 

- Afişare rezultate proba interviu: 22.02.2022, ora 15,00 

- Depunere contestaţii proba interviu: 23.02.2022, ora 15,00 

- Afişare rezultate contestaţii proba interviu: 24.02.2022, ora 12,00 

- Afişare rezultate finale: 24.02.2022, ora 15,00. 

 

Dosarele se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 10.02.2022, ora 15,00.  

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea “admis" sau “respins", se vor afişa la 

avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 11.02.2022, ora 12,00.  

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă şi a rezultatului final al concursului se va face prin 

specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişarea 

la sediul spitalului şi pe pagina de internet. 

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE: 

Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minimul 50 de puncte pentru 

ocuparea posturilor. 

La selecţia dosarelor de înscriere nu se vor lua în considerare dosarele de concurs: 

- depuse pentru alte locuri de muncă decât cele menţionate în anunţul de concurs; 

- depuse pentru mai multe posturi în aceiaşi cerere din cele menţionate în anunţul de 

concurs; 

- depuse în afara perioadei de înscriere. 

 

În ziua susţinerii probelor, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate în original. 

 



BIBLIOGRAFIA PENTRU ASISTENŢII MEDICALI DEBUTANŢI – SPECIALITATEA MEDICINĂ 

GENERALĂ 

1. Lucreţia Titircă - Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzătoare nevoilor 

fundamentale, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008 

2. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

3. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei 

de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

OAMGMAMR (formă actualizată) 

4. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

5. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Nomelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru Baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala 

6. Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului (formă actualizată) 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU ASISTENŢII MEDICALI – SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ 

1. Lucreţia Titircă - Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzătoare nevoilor 

fundamentale, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008 

2. Lucreţia Titircă - Urgenţe medico-chirurgicale. Sinteze - Editura Medicala, Ediţia III, 

Bucuresti 2011 

3. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

4. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei 

de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

OAMGMAMR (formă actualizată) 

5. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

6. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Nomelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru Baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala 

7. OMS nr. 1142/2013  privind aprobarea normelor de practica pentru asistentii medicali 

generalist,cu modificarile si completarile ulterioare. 

8. Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului (formă actualizată) 

9. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr. 46/2003 

10. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (formă actualizată) 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA PENTRU ASISTENŢII MEDICALI PRINCIPALI – SPECIALITATEA BALNEOFIZIOTERAPIE 

1. Luminita Sidenco – Masajul in kinetoterapie, Editura Fundatiei Romania de Maine, an 2003 

2. Anghel Diaconu – Tratat de tehnică a masajului therapeutic, Vol I şi II, editia a IV-a, Editura 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania, an 2015 

3. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei 

de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

OAMGMAMR (formă actualizată) 

4. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

5. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

6. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Nomelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru Baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala 

7. Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului (formă actualizată) 

8. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr. 46/2003 

9. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (formă actualizată) 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU REGISTRATORII MEDICALI: 
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate (formă actualizată) – Titlul VII (Spitalele), 

Titlul VIII (Asigurările sociale de sănătate), Titlul IX – Cardul European şi Cardul Naţional de 

asigurări de sănătate 

2. Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului (formă actualizată) 

3. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr. 46/2003 

4. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (formă actualizată) 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU INFIRMIERE: 
1. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

2. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

3. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Nomelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru Baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala 

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (formă actualizată) 

 

 

 



 
BIBLIOGRAFIE PENTRU ÎNGRIJITOARE: 

1. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

2. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Nomelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru Baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala 

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (formă actualizată) 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU MUNCITOR III – ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZIŢII PUBLICE, 

TEHNIC ŞI TRANSPORT 

1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (formă actualizată) 

2. H.G nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 (formă actualizată)  

3. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de 

siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 

de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Prescripţia tehnică ISCIR C 9 – 2010 cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU REFERENT IA – COMPARTIMENT RESURSE UMANE, NORMARE, 

ORGANIZARE, SALARIZARE ŞI JURIDIC 

1. Legea nr. 53/2003 (republicată), cu modificările și completările ulterioare – Codul Muncii; 

2. Legea nr. 95/2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare – Titlul VII (Spitalele); 

3. OMS nr. 1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, 

grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. OMS nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist 

şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de 

laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de 

farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea 

si efectuarea gărzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă 



prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

10. OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

11. OMSF nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă 

pentru care durata zilnica a timpului de muncă este mai mica de 8 ore. 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU REFERENT IA – COMPARTIMENT CONTABILITATE 

1. Legea nr. 53/2003 (republicată), cu modificările și completările ulterioare – Codul Muncii; 

2. Legea nr. 82/1991 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

contabilităţii; 

3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste 

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 

 

 

 

Manager interimar, 

Prof. Dr. Cătălin Codreanu    Serviciu RUNOSJ, 

        Ec. Daniela Dombi 

 


