
Angajare  pe  perioadă  determinată  personal  contractual, fără concurs, pe  perioada  stării  de  alertă 

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.1839 / 2020privind modificarea Ordinului 

Ministerului Sanatatii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a 

posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în 

subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de 

execuție și 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 și  

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.553/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, 

SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII 

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, 

personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de 

la data încetării stării de alertă, după cum urmează: 

 1 post profesor cultura fizica, cu minim 6 (sase) luni vechime in cadrul sectiei recuperare 

medicina fizica si balneologie; 

 1 post medic primar pediatrie, cu minim 6 (sase) luni vechime in specialitate, in cadrul 

compartimentului recuperare medicina fizica si balneologie copii. 

 2 posturi asistent medical debutant, in cadrul compartimentului recuperare medicina fizica si 

balneologie adulti . 

 

Condiții generale de participare pentru toate posturile: 

 are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitatea deplină de exerciţiu; 

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă 

și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului); 

 îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului; 

 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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; 

 

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime: 

1. La înscrierea pentru angajarea ca  profesor cultura fizica, cu minim 6 (sase) luni vechime 

in cadrul sectiei recuperare medicina fizica si balneologie, candidații vor aduce sau vor trimite 

dosarele, până la data de 26 noiembrie 2020, orele 12,00, la sediul societatii sau prin e-mail, 

în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa  salariisbc@yahoo.ro, iar la subiectul 

mesajului se va scrie “dosar concurs profesor cultura fizica, cu minim in cadrul sectiei 

recuperare medicina fizica si balneologie, numele persoanei și postul pentru care dorește să 

concureze”, cu următoarele acte: 

1. cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa 2; 

2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare –

 Anexa 5; 

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de 

căsătorie, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat, sau 

diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului; 

4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa 3; 

6. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să 

rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității 

pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la 

medicul de familie al candidatului); 

7. curriculum vitae, model comun european; 
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8. declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție 

publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu –

 Anexa 4; 

9. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa 6. 

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE: Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor 

vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, 

coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și 

conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, in 

baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, în 

situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt 

admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu, pentru care bibliografia este urmatoare: 

BIBLIOGRAFIE   
TEMATICA 
1.Evaluarea functiei articulare si musculare: bilant articular, bilant muscular; 
2.Evaluarea aliniamentului si posturii corecte a corpului; 
3.Evaluarea mersului; 
4.Baze fiziopatologice (articulatia, muschiul, nervul); 
5.Tehnici, exercitii si metode în kinetoterapie; 
6.Obiective de baza în kinetoterapie; 
7.Corectarea posturii si aliniamentului corpului ; 
8.Cresterea mobilitatii articulare; 
9.Crestrea fortei musculare; 
10.Cresterea rezistentei musculare; 
11.Ameliorarea coordonarii, controlului, echilibrului; 
12.Corectarea deficitului respirator; 
13.Antrenamentul la efort; 
14.Obiective în recuperarea deviatiilor de coloana (scolioze, cifoze); 
15.Obiective, metode si tehnici de reeducare în: tetraplegie, paraplegie, hemiplegie; 
16.Stadiile dezvoltarii normale a copilului de la 0 la 3 ani; 
17.Metode analitice de reeducare neuromotorie; 
18.Metode globale de reeducare neuromotorie; 
19.Metode functionale de reeducare neuromotorie; 
20.Tehnici de kinetoterapie pasiva: posturi, mobilizari, scripetoterapie; 
21.Tehnici de kinetoterapie activa pentru forta si rezistenta: statice, dinamice, isokinetice; 
22.Tehnici de kinetoterapie de coordonare si echilibru; 
23.Tehnici de facilitare neuromusculara proprioceptiva; 
24.Hidrokinetoterapie: efectele imersiei, indicatii, contraindicatii; 
25.Hehnici de hidrokinetoterapie la cada sau in bazin. 
 
BIBLIOGRAFIE 
1.Sbenghe T. – Kinetoterapia profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed. Medicala 
Bucuresti, 1987; 
2.Sbenghe T – Recuperarea medicala a sechelelor post – traumatice ale membrelor, 
Ed.Medicala 1981; 
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3.Daniela Stanca, Elena Caciulan - Facilitare inhibare in  kinetoterapie Ghid practic, Ed. 
Morosan Bucuresti, 2012; 
4.Elena Caciulan, Daniela Stanca - Paralizia cerebrala infantila Infirmitatea motorie 
cerebrala Evaluare si kinetoterapie, Ed. Morosan, Bucuresti, 2011; 
5.Conf Liliana Padure - Managementul spasticitatii la copil,  Ed. Universitara Carol Davila 
Bucuresti, 2007; 
6.Robanescu N. – Reeducarea neuromotorie, Ed.Medicala Bucuresti, 1992; 
7.Nica Adriana Sarah – Compendiu de medicina fizica si recuperare, Ed. Universala „Carol 
Davila” – Bucuresti 1998; 
8.Kiss Jaroslav – Fiziokinetoterapia si recuperarea in afectiunile aparatului locomotor, 
Ed.Medicala Bucuresti 1999; 
9.Florin Dragan, Liliana Padure - Metodologie si tehnici de  kinetoterapie Ed. National, 2014; 
10.Constantin Albu, Tiberiu-Leonard Vlad, Adriana Albu - Kinetoterapia pasivă, Ed. Polirom, 
2004; 
11. Constantin Albu, Tiberiu-Leonard Armbrűster, Mihai Albu - Kinetoterapie. Metodologia 
poziţionării şi mobilizării pacientului, Ed. Polirom, 2015. 
 

2.La înscrierea pentru angajarea ca  medic primar pediatrie, cu minim 6 (sase) luni vechime in 

specialitate in cadrul compartimentului recuperare medicina fizica si balneologie copii, candidații 

vor aduce sau vor trimite dosarele, până la data de 26 noiembrie 2020, orele 12,00, la sediul 

societatii sau prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa  

salariisbc@yahoo.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar concurs profesor cultura fizica, 

cu minim in cadrul sectiei recuperare medicina fizica si balneologie, numele persoanei și postul 

pentru care dorește să concureze”, cu următoarele acte: 

1. cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa 2; 

2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare –

 Anexa 5; 

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de 

căsătorie, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat, sau 

diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului; 

4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie; 
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5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa 3; 

6. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să 

rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității 

pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la 

medicul de familie al candidatului); 

7. curriculum vitae, model comun european; 

8. declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție 

publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu –

 Anexa 4; 

9. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa 6. 

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE: Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor 

vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, 

coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și 

conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, in 

baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, în 

situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt 

admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu, pentru care bibliografia este urmatoare: 

BIBLOGRAFIE MEDIC PRIMAR PEDIATRU 

TEMATICA 

1. Cresterea si dezvoltarea. Factorii endogeni si exogeni care o modeleaza. Particularitati morfologice 

si fiziologice ale diferitelor perioade ale copilariei. Criterii de evaluare a cresterii si dezvoltarii. 

2. Nutritie si alimentatie pediatrica. Elemente de nutritie pediatrica, alimentatia sugarului si a 

copilului sanatos. 

3. Patologie prenatala: notiuni de genetica. Anomalii cromozomiale (anomalii numerice, deletii, 

translocatii). Mutatii genetice, ereditatea mendeleana. 

4. Embriopatii, fetopatii. 

5. Nou-nascutul la termen; incidentele fizologice ale perioadei perinatale; alimentatia si ingrijirea 

nou-nascutului normal. 

6. Prematuritatea, dismaturitatea. 

7. Patologia neonatala; detresa neurologica; icterele nou-nascutului; encefalopatia hipoxic-ischemica 

perinatala; hemoragiile intracraniene , infectiile nou-nascutului; convulsiile neonatale. 

8. Malnutritia protein-calorica si malnutritia proteica. Recuperarea nutritionala a malnutritiei. 

9. Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente. 

10. Varsaturile; hematemeza; sangerarea rectala. 

11. Durerile abdominale recurente. 

12. Boala diareica acuta simpla. 

13. Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica si acido-bazica; 

rehidratarea orala si parentala. Principiile nutritiei parentale. 

14. Enteria necrozanta. 
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15. Sindroame de malabsortie. 

16. Boala celiaca. 

17. Boli inflamatorii cronice ale colonului. 

18. Insuficienta pancreatica exocrina. Fibroza chistica. 

19. Parazitoze intestinale. 

20. Ulcerul gastro-duodenal la copil. 

21. Stenoza hipertrofica de pilor. 

22. Peritonitele acute primitive si secundare. 

23. IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie 

acuta; 

otomastoidita acuta si cronica; laringitele acute; traheobronsite acute. 

24. Pneumonii acute si cronice la copil. 

25. Pleurezii. 

26. Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent. 

27. Insuficienta acuta si cronica la copil. 

28. Boli congenitale de cord; clasificarea si terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale 

de cord necianogene boli congenitale de cord cianogene. 

29. Malformatii obstructive si anomalii valvulare. 

30. Boli cardiovasculare dobandite: endocardite bacteriene, miocardite acute, pericardite, 

cardiomiopatii. 

31. Tulburari de ritm si de conducere. 

32. HTA la copil. 

33. Insuficienta cardiaca a sugarului si copilului. 

34. Socul in pediatrie. 

35. Reumatismul articular acut. 

36. Colagenoze: Arterita cronica juvenila, lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenila, 

vasculitele imune, boala Kawasaki. 

37. Infectiile tractului urinar. 

38. Glomerulonefrita acuta postinfectioasa. 

39. Sindroamele nefrotice la copil. 

40. Insuficienta renala acuta si cronica. 

41. Icterele sugarului si copilului. 

42. Hepatitele cronice si cirozele hepatice. 

43. Insuficienta hepatica acuta. 

44. Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica , anemiile hemolitice congenitale si 

dobandite, corpusculare si extra corpusculare, anemiile hipoplazice si aplazice, anemiile prin 

deturnare, anemiile prin deperditie. 

45. Patologia hemostazei: trombocitopenii, trombocitopatii, coagulopatii, CDI, fibrinoliza acuta. 

46. Leucemiile acute si cronice ale copilului. 

47. Limfoame maligne. 

48. Tumori solide la copil: nefroblastomul, neuroblastomul, histiocitoza X. 

49. Meningitele acute. 

50. Encefalite acute. 

51. Convulsiile accidentale si epilepsia copilului. 

52. Starile comatoase. 

53. Paraliziile cerebrale infantile; retardul mintal. 

54. Sindromul hipoton la copil. 

55. Sindromul de hipertensiune intracraniana si edemul cerebral acut. 

56. Sindroamele de imunodeficienta congenitala. 

57. SIDA la copil. 

58. Diabetul zaharat. 



59. Obezitatea la copil. 

60. Boli congenitale de metabolism (anomalii ale metabolismului hidrocarbonatelor, lipidelor, 

proteinelor). 

61. Stopul cardio-respirator si reanimarea cardiorespiratorie. 

62. Intoxicatiile acccidentale cu alcool etilic si metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci 

otravitoare, plumb si derivatii, substante methemoglobinizante, substante corozive, 

organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substante deprimante ale SNC, 

digitala, antagonisti ai vitaminei K. 

63. Rujeola. 

64. Rubeola. 

65. Varicela. 

66. Tusea convulsiva 

67. Mononucleoza infectioasa. 

68. Parotidita infectioasa. 

69. Infectia cu herpes virus, infectia cu virusul citomegalic. 

70. Difteria. 

71. Scarlatina. 

72. Dizenteria. 

73. Salmonelozele. 

74. Poliomielita. 

75. Hepatitele acute virale. 

76. Tetanosul. 

77. Toxinfectiile alimentare. 

78. Tuberculoza copilului. 

79. Luxatia congenitala de sold. 

 

 

3. La înscrierea pentru angajarea ca  asistent medical debutant in cadrul compartimentului 

recuperare medicina fizica si balneologie adulti , candidații vor aduce sau vor trimite dosarele, până 

la data de 26 noiembrie 2020, orele 12,00, la sediul societatii sau prin e-mail, în format jpg sau pdf, 

într-un singur mesaj, pe adresa  salariisbc@yahoo.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar 

concurs profesor cultura fizica, cu minim in cadrul sectiei recuperare medicina fizica si balneologie, 

numele persoanei și postul pentru care dorește să concureze”, cu următoarele acte: 

1. cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa 2; 

2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare –

 Anexa 5; 

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de 

căsătorie, după caz; 
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10. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat, sau 

diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului; 

11. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie; 

12. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa 3; 

13. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să 

rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității 

pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la 

medicul de familie al candidatului); 

14. curriculum vitae, model comun european; 

15. declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție 

publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu –

 Anexa 4; 

16. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa 6. 

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE: Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor 

vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, 

coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și 

conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, in 

baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, în 

situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt 

admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu, pentru care bibliografia este urmatoare: 
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REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA 

DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.sanatoriulbusteni.ro, în data de 27 ora 16,00 cu 

specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați 

pe post la selecția dosarelor. 

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul 

judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului 

individual de muncă. 

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații 

declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, al Sanatoriului Balneoclimateric de 

Copii, telefon 0244320018. 

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 30 de zile de la 

încetarea stării de alertă. 
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