
 
 
 

 

 

Nr:8274/09.09.2021 

ANUNŢ 

 

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr.Nicolae Robanescu organizează 

concurs conform 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 organizează concurs pentru ocuparea următoarele posturi contractuale vacante cu normă 

întreagă:  

    

   1 post vacant asistent medical generalist PL – în cadrul  Secția clinică recuperare 

neuropsihomotorie copii conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

 1 post vacant  referent specialitate gradul I– în cadrul Compartiment Achiziții Publice 

,Contractare conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

 1 post vacant economist debutant – în cadrul Compartiment Achiziții Publice, Contractare 

conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

 

Pot ocupa posturile vacante persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) au 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) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

    g) nu au fost condamnati 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 participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice : 

 

 

   



 
 

 

Pentru postul de  asistent medical generalist PL 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de scoala sanitara, postliceala sau echivalenta sau 

 Diploma de studii postliceala prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr 797/1997; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 6 luni vechime in specialitate 
 

Pentru postul de referent specialitate gradul I: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de licență în specialitățile inginerie, stiințe juridice sau economice, 

 6 ani si 6 luni vechime în specialitate 

 Cunoștiințe operare calculator; 
 
 

Pentru postul de  economist debutant: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de licență în specialitatea economic. 

 Cunoștiințe operare calculator; 
 

 

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

     a) cerere de înscriere,declaratie de consimtamant, afisate pe site-ul unitatii www.recuperarecopii.ro,  la 

concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c) 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 solicitate de 

autoritatea sau instituţia publică; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    f) adeverinţă medicală 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; 

    g) curriculum vitae. 

 

 Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă interviu/proba practica. 



 
 

 

 proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează 

cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul 

 

 proba /practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare: 

       a) capacitatea de adaptare; 

      b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

     c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 

       d) capacitatea de comunicare; 

       e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 

 

 proba /interviu se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 

desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;  

b) capacitatea de analiză şi sinteză; 

 c) motivaţia candidatului;  

d) comportamentul în situaţiile de criză; 

 e) iniţiativă şi creativitate 

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

 
 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI: 

 09.09.2021 -  PUBLICARE ANUNT; 
 09.09.2021-22.09.2021 - DEPUNERE DOSARE INSCRIERE; 
 23.09.2021 - SELECTIA DOSARELOR; 
 24.09.2021 ORA 16:00 – AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR; 
 27.09.2021 PANA LA ORA ORA 12,00- DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA SELECTIA 

DOSARELOR; 
 28.09.2021 ORA 16:00 – AFISAREA REZULTATELOR CONTESTATIILOR LA SELECTIA 

DOSARELOR; 
 01.10.2021 ORA 10,00- PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR ; 
 04.10.2021 ORA 10,00- AFISAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISA ; 
 05.10.2021 PANA LA ORA 12,00- DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA ; 
 06.10.2021 ORA 16,00 SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA SI 

AFISAREA REZULTATELOR; 
 07.10.2021 - PROBA PRACTICA/INTERVIU ORA 10,00; 
 08. 10.2021 ORA 16,00-  AFISAREA REZULTATELOR LA PROBA INTERVIU; 
 11. 10.2021 PANA LA ORA 12,00 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBA INTERVIU ; 
 12. 10.2021 ORA 12,00-SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI  AFISAREA REZULTATELOR 

LA PROBA INTERVIU; 
 12. 10.2021 ORA 16,00-AFISAREA REZULTATELOR DEFINITIVE. 

 

 



 
 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA LA CONCURS PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST  PL 

Bibliografie: 

                    1. Îndreptar de pediatrie cadre medii-Dr.M.Filon 
                    2. Ghid Nursing- Autor Lucreţia Titircă; 
                    3. Pediatrie-vol.II-Prof.Dr.F.Iordachescu; 
                    4. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți medicali-L Titirica; 
                    5. Tehnici îngrijiri bolnavului –G Moses ; 
                    6. Puericultura și pediatrie-Dr.E Chitimia și colaboratori; 
                    7. 1555 teste de evaluare continua in nursing-L Morariu și i colaboratorii; 
                    8. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos-F Chiru și colaboratorii; 
                    9. Proceduri de nursing vol.I-Asociatia de nursing; 
                   10.  Proceduri de nursing vol.II-Asociatia de nursing; 
                   11. Dicționar de nursing-ANR; 
                   12. Diagnostic de nursing NANDA International; 
                   13. Medicină internă-Borundel.    

 
Tematica : 

 Particularitățile nou născutului, prematurului, copilului: 
 Fiziologie(puls.TA, frecventa respiratorie); 

 Nursing; 

 Alimentatie; 

 Afecțiuni digestive frecvente la copii(diaree,vărsături, invaginație intestinală, apendicită, 
peritonită); 

 Afectiuni oste-articulare specifice perioadei copilariei: 
 -congenitale(luxatiecongenitala de sold,picior stramb congenital) 

 -dobandite( traumatisme, osteoartrita, osteomelita) 

 Afecțiuni ale aparatului uro-genital: 
 vezica neurogena; 
 ITU. 

 Afecțiuni  ale sistemului nervos: 
 -convulsiile; 

- comele. 

 Resuscitarea cardio-respiratorie la nou născut, sugar si copil; 
 

 Asepsie si antisepsie-sterilizarea materialelor si a instrumentarului: 
 -precautiuni universale. 

 Manevre medico-chirurgicale de ingrijire a pacientilor din Terapie Intensiva: 
- îngrijirea pacientului traheostomizat; 
- îngrijirea gastrostomei; 
- manipularea cateterului venos central. 

 



 
 

 
 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA LA CONCURS PENTRU POSTUL DE REFERENT SPECIALITATE 
GRADUL I ȘI POSTUL DE ECONOMIST DEBUTANT 

 

Bibliografie 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Solutionare a 

Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 393/2016 cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 423/2016cu modificările și 

completările ulterioare ; 

      4. Legea nr.500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice cu modificările și completările 

ulterioare. 

      5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Tematica 

1. Principii 

2. Proceduri de atribuire in achizițiile publice 

 2.1. Licitația deschisă 

 2.2. Licitația restrânsă 

 2.3. Negocierea competitivă 

 2.4. Dialogul competitiv 

 2.5. Parteneriatul pentru inovare 

 2.6. Negocierea fără publicare prealabilă 

 2.7. Concursul de soluții 

 2.8.Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al serviciilor specifice 

 2.9. Procedura simplificată 

3. Achiziția directă 

4. Dosarul achiziției publice 

5. Demararea procedurii de achiziție publică 

 5.1. Planificarea achiziției publice 

            5.2. Criterii de atribuire 

 5.3. Elaborarea documentației de atribuire 

 5.4. Derularea procedurii de atribuire 

 5.5. Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru. 



 
 
 6. Soluționarea contestatiilor 

             6.1. Organismele competențe să soluționeze contestațiile 

             6.2. Termene de depunere și de soluționare a contestațiilor 

 7. Principii, reguli și responsabilități bugetare 

 8.. Angajarea cheltuielilor. 

 
 
 
 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Centrului  Naţional Clinic de 

Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr.Nicoale Robănescu” – birou RUNOS Relaţii suplimentare la sediul: 

Centrului  Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr.Nicoale Robănescu” persoană de contact: 

SEF BIROU RUNOS VADUVA LILIANA DORELA : 0767933392 

Anuntul se va publica pe site-ul centrului www.recuperarecopii.ro  

 

 

 

MANAGER, 

Conf.Univ.Dr.Liliana Pădure



 
 


