
   

Nr. 2918/23.06.2020 

 

 

A  N  U  N  Ţ 

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea angajează fără concurs, pe perioadă 

determinată de 6 luni,   ½ normă- post de fizician medical (personal   contractual)  , în 

cadrul laboratorului de radiologie si imagistica medicala  , în conformitate cu Metodologia 

din 2020 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  

 Condiţii generale de angajare:  

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; 

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. 

Condiţii specifice de angajare:  

Nivelul studiilor: diplomă de fizician medical 

Gradul profesional: - 

Vechime în specialitate: -  

În cazul în care se depun două sau mai multe dosare pentru acelaşi post, departajarea 

candidaţilor se va realiza în funcţie de criteriile stabilite de comisia de angajare, criterii ce vor 

fi consemnate în procesul verbal de selecţie. 

 Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte: 

a) cererea de angajare (conform modelului anexat); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

c) copiile documentelor care atestă schimbarea numelui, după caz; 

d) copia de pe diploma de licenţă (însoţită de foaia matricolă) ; 



e) copiile documentelor care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, necesară 

posturilor ce urmează a fi încadrate fără concurs, cum ar fi: 

-carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la 

data de 31.12.2010) în copie; 

-extras din aplicaţia Revisal – “raport per salariat” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), 

semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă/ 

specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; 

-contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a contractului individual 

de muncă, în copie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) 

f) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează (conform modelului anexat); 

g) adeverinţă medicală în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste 

starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de 

către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

h) curriculum vitae; 

i) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în 

curs; 

j) 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 modificarile şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 

nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimiştilor în sistemul 

sanitar din Romania; 

k) declaraţie referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea 

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate 

(conform modelului anexat). 

Candidaţii selecţionaţi vor prezenta documentele în original, pentru confruntare, 

la angajare. 

 

Dosarele pentru angajare se vor depune în zilele lucrătoare la sediul Spitalului 

,comp RUNOS pana la data de 25.06.2020. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021.3515295, interior 133. 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR: 

– Perioada, data limită şi intervalul orar de 

depunere a dosarelor de angajare 

24.06.2020  

Intervalul orar 08,00-

14,00 la Birou RUNOS 

– Selecţia dosarelor de angajare 25-26.06.2020 

– Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de 

angajare 

26.06.2020 (se va afişa 

pe site-ul spitalului  

– Data prezentării la post şi a prezentării 

documentelor în original (pentru toate 

documentele depuse in copie de dosarul de 

angajare) 

01.07.2020, ora 09.00 

la BIR.RUNOS 

doc:1060009502/32
doc:1030046002/1
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FISA POST FIZICIAN MEDICAL 

Functia superiorului direct: directorul medical,medicul  coordonator al laboratorului de radiologie si 

imagistica medicala 

Scopul postului: activitati specifice in radiologie, privind activitatea medicala dar si cea 

administrativa in domeniu. 

Pregatirea si experienta: 

Studii superioare de fizica, cu specializare obtinuta in fizica medicala 

Experienta minima ca fizician in domeniul sanitar 

Excelente abilitati de relationare interpersonala, orientare catre pacient 

Limbi straine: Limba engleza 

Abilitati PC: MS Office, Internet 

Este inlocuit de: Un alt fizician medical 

Limite de autoritate: 

• In interiorul organizatiei: Supervizeaza activitatea personalului in raport cu 

normele de protectie privind radiatiile in conformitate cu Normele de Securitate 

Radiologica emise de CNCAN; 

• In exteriorul organizatiei: Reprezinta organizatia in relatie cu colaboratori externi si 

autoritati in domeniu 

Activitati principale: 

• aplica cunostintele si metodologia fizicii in toate aspectele legate de tratament, pentru 

a aborda problemele legate de tratament; 

• determină necesarul de echipamente medicale al clinicii 

• participa la procedurile de achizitie privind CT si sisteme de radiologie si asigura 

siguranta privind radiatiile; 

• participa la realizarea programelor privind radiatiile pentru a asigura utilizarea 

eficienta si sigura a acestora; 

• intreprinde vizite in departamentele clinicii pentru a verifica conformitatea cu 

legislatia privind sanatatea si siguranta, si se ocupa de monitorizarea personalului, 

rutine de decontaminare. 



Sarcini si indatoriri specifice: 

□ întocmire documentatie, evidente, calcularea si raportarea trimestriala a dozelor 

încasate de pacienti in urma investigatiilor imagistice (CT, radiografie, angiografie, 

radioscopie, mamografie, scintigrafie) catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, 

conform Ordinului MSP 1003/2008 pentru unitatile sanitare 

□ consultant tehnic din punct de vedere fizico-medical in relatia unitatii sanitare cu 

Directia de Sanatate Publica Laboratorul de Igiena Radiatiei si Comisia Nationala Pentru 

Controlul Calitatii 

□ intocmirea permis nivel 1 pentru asistentii medicali si rezidentii din cadru sectiei de 

Radiologie si Imagistica Medicala 

□ evidenta si inscierea medicilor ce necesita efectuarea Cursurilor de Radiopotectie 

□ intocmirea dosarelor pentru medicii radiologi ce necesita inscrierea la examenul de 

permis CNCAN nivel 2 

□ verificarea legalitatii si completarea la zi a carnetelor individuale de supraveghere 

dozimetrica al expusilor profesionali la radiatii ionizante 

□ verificarea legalitatii si completarea la zi a fiselor individuale de instructaj pentru 

protectia muncii si PSI 

□ intocmirea dosarelor de obiectiv pentru fiecare laborator din cadru sectiei de 

Radiologie si Imagistica Medicala 

□ intocmirea dosarelor cu evidenta fiselor de aptitudini pentru fiecare medic radiolog 

□ intocmirea dosarelor de detinere, amplasare constructie si autorizare pentru 

laboratoarele de radiologie din cadrul sectiei 

□ prezenta la toate testele de acceptanta si verificarile facute anual pentru aparatura de 

radiologie 

□ implementarea regurilor si normelor de radioprotectie in sectia de radiologie 

□ pregatirea si predarea unui curs de radioprotectie pentru asistenti la fiecare 6 luni iar 

pentru medici la fiecare un an. 

Competente si îndatoriri : 

• monitorizarea si revizuirea informatiilor pentru a identifica sau a evalua eventuale 

probleme; 

• introducerea, transcrierea, inregistrarea, stocarea si mentinerea informatiei in format 

electronic sau scris; 

• capacitatea de a utiliza echipament tehnic de specialitate si sisteme informatice; 

• perfectionarea cunostintelor medicale si aplicarea acestora la locul de munca 

• observarea, primirea si obtinerea de informatii din toate sursele relevante ; 

• inspectarea echipamentelor, structurilor sau a materialelor pentru a identifica cauza 

unor erori sau alte probleme sau defecte; 

• furnizarea de informatii catre autoritatile de supraveghere, subordonarea medicului-

sef; 

• gestionarea eficienta a resurselor materiale si de timp; 

• participarea la activitati de training pentru dobandirea de cunostinte noi in domeniu. 

Responsabilităţi privind securitatea, sanatatea in munca, calitatea si mediul Securitatea, 

sanatatea in munca 

Fiecare angajat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 



expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte 

persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă, 

astfel in timpul desfaşurării activităţii lucrătorii au urmatoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau angajatilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajatii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru 

a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu angajatii, pentru a permite 

angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri 

pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora (ex: situatii de urgenta - incendii, cutremure, 

conform 319/2006 si HG1425/2006 si HG955/2010. 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

j) Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă. 

k) Să respecte instrucţiunile de sănătate şi securitate în muncă şi normele de stingere a 

incendiilor , să contribuie la preîntîmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar pune 

în primejdie viaţa, integritatea corporală a oamenilor , ori a bunurilor materiale. 

l) Să cunoască şi să aplice cerinţele menţionate in legislatia de sanatate si securitate in 

munca si în documentele SMC în vigoare, cu referire la sănătate şi securitate în munca ( 

legea 319/2006; HG 1425/2006; HG 955/2010; HG 1093/2006 ; HG 1218/2006; HG 

1093/2006; HG 1092/2006; 

m) Să participe la toate instruirile organizate pe linie de sănătate şi securitate în muncă; 

n) Face propuneri şefului ierarhic, cu obiectivele specifice de SSM, pentru activitatea 

pe care o desfasoară; 

o) Sa cunoasca si sa respecte cerinţele legale si alte cerinţe care se aplica organizaţiei; 

Calitatea 

a) Să cunoască şi să aplice cerinţele menţionate în legislaţie şi documentele SMC, cu 

referire la calitate, în vigoare; 

b) Răspunde de calitatea activitaţii pe care o desfasoara; 

c) Raspunde de corectitudinea, lizibilitatea şi înregistrarea documentelor întocmite( 

daca este cazul); 

d) Să participe la toate instruirile organizate pe linie de calitate; 

e) Să utilizeze numai formularele aplicabile pe linie de calitate în vigoare; 



Mediul 

a) Să cunoască şi să aplice cerinţele menţionate în legislatia de management de 

mediu  Legea 211/2011; OMS 1226/2012) si documentele SMC în vigoare, cu referire 

la protecţia mediului; 

b) Să participe la toate instruirile organizate pe linie de mediu ; 

c) Să utilizeze numai formularele aplicabile pe linie de mediu în vigoare; 

d) Să identifice, împreuna cu responsabilul cu protecţia mediului, aspectele de mediu 

si impacturile asociate, la nivelul activitaţii sale; 

e) Face propuneri şefului ierarhic, cu obiectivele specifice de mediu, pentru 

activitatea pe care o desfasoară. 

Angajatul cunoaste si respecta sistemul de management al calitatii, conform cerintelor 

standardului SR EN ISO 9001:2015. 

Semnatura titularului postului Semnatura sefului ierarhic 

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

Am primit un exemplar  

Data semnarii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

DOAMNA MANAGER 

 

 

Subsemnatul (subsemnata) …………………………………………………. născut(ă) 

la data de ………………..………. în 

……………………….………………………………………. domiciliat(ă) în localitatea 

…………………………….……. strada …………………………………… nr……….. 

bl………. Sc…….. ap………. Sector (judeţ)……………….….. CNP 

………………………………… posesor al CI/BI seria………nr…….………eliberat de 

……………………………….. la data …………….…………. telefon 

………………………..….., vă rog a-mi aproba angajarea fără concurs, pe perioadă 

determinată de 6 luni, în vederea aplicării măsurilor de protecţie şi prevenire conform art.16 

cap.III din Decretul Presedintelui României nr.195/16.03.2020, pe postul de 

………………………….…… …………………………………………………………, din 

structura ………………………………...... ………………………………………………. 

Sunt absolventul (absolventa) al/a 

…………………………………….……………………… 

…………………………………….…………promoţia ………..… . 

 

 

 

 

Data …………..……                            Semnătura 

…………………… 

Ora ………….……. 
  



              

Declaraţie 

 

 

 

 Subsemnatul (subsemnata) ………………………………………………. 

domiciliat(ă) în localitatea …………………………….……. strada 

…………………………………… nr……….. bl………. Sc…….. ap………. Sector 

(judeţ)……………….….. telefon …………………………….., C.I. nr. ……… Seria…….... 

eliberata de ……………………………..……………… la data de………………………….., 

CNP ……………………………..………, declar pe propria răspundere că nu am antecedente 

penale care sa mă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidez. 

 

 

 

 

Data ………………                              Semnătura …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


