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unitate aflată in 

PROCES DE ACREDITARE 

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea angajează fără concurs, pe perioadă 
determinată (15.09-31.10.2020) , 1 (unu) asistent medical PL balneofizioterapie,1 
(unu) post asistent medical pr PL -camera de garda,1 ingrijitoare, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.55/2020- privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 , art 2 7,astfel: 

-1 post asistent medical balneofizioterapie 
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 condamnat/ă 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: 
- nivel de studii -postliceale de specialitate 
- diplomă studii postliceale de specialitate 
- certificat de membru 
- asigurare de răspundere civilă (malpraxis); 
- vechime: minim 6 luni 
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. 

-1 post asistent medical camera de garda 
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; 
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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 condamnat/ă 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. 
-1 post ingrijitoare 

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 condamnat/ă 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: 
- nivel de studii -G/M ; 
- vechime: fara vechime 
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) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea calificării solicitate şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor generale şi specifice de ocupare a posturilor solicitate de instituţie; 

e) copie certificat de membru ; 
f) 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 
O 1.08.2011 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) 

g) DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (conform modelului anexat); 

h) 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; 

i) CURRICULUM VITAE; 
j) 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 in perioada 07.09-10.09.2020 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021.3515295, interior 133 . 
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