
 
 

 

 

 

                                                                                              

Nr: 6878/10.06.2022 

ANUNT 

 

 “Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu” scoate la 

concurs, in conformitate cu prevederile OMSF NR.869/2015 cu modificarile  si completarile ulterioare,  
urmatorul post: 

 
- 1  post vacant medic primar  in  specialitatea genetica medicala din cadrul Laborator analize 

medicale ; 

- 1  post vacant medic specialist  in  specialitatea medicina fizica si de reabilitare din cadrul Sectiei 

Clinice de Recuperare Neuropsihomotorie Copii; 

 

 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 
 cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, afisata pe site-ul Centrului 

www.recuperarecopii.ro la rubrica Spital > Administrare Spital > Concurs >2022 

 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 la ordin;  
 copie de pe diploma de licenta(supliment),  certificatul de specialist, certificatul de primar; 

 cazier judiciar; 
 certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru 

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;  

 copie a certifacatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs, copie de pe 
certificatul de malpraxis;  

 dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre anctiunile prevazute 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 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 copie acte doveditoare stare civila; 
 chitanta  de plata a taxei concurs in cuatum de 150 Ron; 

 curriculum vitae; 
 copie carnete munca sau adeverinte din  care sa reiasa vechimea necesara. 
 Declaratia de consimtamant, afisata pe site-ul Centrului www.recuperarecopii.ro, la rubrica Spital > 

Administrare Spital > Concurs >2022 
 
 
Inscrierile la concurs se face in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, incepand cu 

data de 10.06.2022  pana la data de 27.06.2022,  iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa  intre  31 de 

zile si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”. 
            Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-

ul MS: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/ Examene și concursuri naționale/ Tematica concursului pentru ocupare 

de post medici specialiști. 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/460.02.32 - int. 112. 
 

 

 

   Manager,                                                                                        

Tescoi Alina Mariana 
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