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ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea
necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și
pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în
condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota”
București (subordonat Direcției Medicale), angajează fără concurs, pe perioadă determinată
de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeași perioadă, în cazul în care situația
epidemiologică o impune, 200 de posturi medici specialiști/medici rezidenți anul IV-V,
personal contractual, în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă (ATI),
medicină de urgență, epidemiologie, radiologie-imagistică medicală, boli infecțioase și
pneumologie la Compartimentul Suport COVID-19 în cadrul UPU (la nivel de secție).
Medicii încadrați pot fi detașați prin Ordin al secretarului de stat, șef al DSU, acolo
unde vor fi identificate nevoi și vor contribui astfel la asigurarea asistenței medicale de
specialitate pacienților COVID-19. Aceștia vor beneficia, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii
de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru
familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și
completările ulterioare, de sporul secției în care vor fi încadrați, iar în cazul detașării se vor
aplica aceleași prevederi legale ale actului normativ menționat anterior referitor la sporuri și
totodată vor beneficia de indemnizația de detașare și de diurna zilnică în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările
ulterioare.
Medicii încadrați în Compartimentul Suport-COVID-19, care au fost angajați pe
perioadă determinată pot ocupa, anterior încetării contractului individual de muncă, prin
transfer, fără concurs, posturi vacante din sistemul sanitar public.

În vederea încadrării, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele
condiţii:
Condiţii generale:
- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunosc limba română, scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului
pentru care candidează;
- 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 le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru posturile de medic specialist:
- studii de specialitate: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de
licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină;
- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: Certificat de membru al Colegiului
Medicilor din România; Aviz anual pentru exercitarea profesiei de medic; Asigurare de
răspundere civilă profesională (malpraxis); Certificat/ adeverință de medic specialist
- sunt declarate apt medical;
Condiţii specifice pentru posturile de medic rezident anul IV-V:
- studii de specialitate: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de
licență sau echivalentă în domneiul sănătate, specializarea medicină;
- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: Certificat de membru al Colegiului
Medicilor din România; Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis);
- sunt declarate apt medical;
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de încadrare, sunt:
- Cerere tip adresată directorului general al spitalului (conform modelului anexat)
- Curriculum vitae (model europass)
- Copia actului de identitate
- Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului;
- Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România; Aviz anual pentru
exercitarea profesiei de medic; Asigurare de răspundere civilă profesională
(malpraxis); Certificat/ adeverință de medic specialist (pentru medici specialiști)
- Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România; Asigurare de
răspundere civilă profesională (malpraxis) pentru medicii rezidenți;
- Adeverință din care să reiasă faptul că sunt rezidenți anul IV-V;

- Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde antecedentele
medicale personale semnificative, inclusiv cele psihiatrice (pot fi depuse și avize de
specialitate eliberate de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din
România);
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă
- Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- Declarație pe propria răspundere, scrisă olograf, că 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 le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.
- Declarație pe propria răspundere prin care își exprimă consimțământul expres în
vederea efectuării verificărilor specifice și a solicitării extrasului de pe cazierul
judiciar (conform modelului atașat);
- Declarație pe propria răspundere că nu se află în izolare la domiciliu sau în
carantină.
Documentele se trimit exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail
spital.gerota@mai.gov.ro, urmând ca persoana selecționată să prezinte în original
documentele care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, la
încadrare.
Relații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Resurse Umane în intervalul
orar 10– 14.00, la numărul de telefon 021.303.70.80 interior 28227.

Împuternicit DIRECTOR GENERAL
Comisar șef de poliție medic
Dr. MOISE ALIDA

ANEXA nr. 1

Doamnei director general,

Subsemnatul(a)
________________________________________________
fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________
născut(ă)
la
data
de
___________________
în
localitatea
____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia
______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr.
______________, eliberată de ___________________, la data de _____________,
CNP
____________________
cu
domiciliul
(reşedinţa)
în
localitatea
___________________________,
judeţul/sectorul
______________
strada
_________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____,
absolvent(ă)
al(a)
_________________________________________________
forma
de
învăţământ
_____________________,
sesiunea__________,
specializarea______________ de profesie _________________________, salariat(ă)
la_________________________________, starea civilă_____________, cu serviciul
militar _____________, la arma ______________, trecut în rezervă cu
gradul________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procedura organizată de Spitalul de Urgență
”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București

în vederea ocupării, fără concurs, pentru o

perioadă determinată de 6 luni, a funcţiei de personal contractual _____________
________________din cadrul Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București
– Compartimentul Suport COVID-19.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Data ______________

Semnătura _________________

Declaraţie

Subsemnatul/subsemnata,____________________________________________,

nume

anterior_____________fiul/fiica lui________________şi al___________________, născut/născută în anul
______,

luna___________,

ziua_____,

judeţul_____________ţara____________,

în

localitatea

cetăţenie_______________,

_________________________,
domiciliat/domiciliată

în

localitatea_______________, strada_______________, nr.____, bl.______scară____, etaj_____, ap._______,
judeţ/sector_________, candidat/candidată la procedura de ocupare organizată de Spitalul de Urgență
“Prof.dr.Dimitrie

Gerota”

București

de______________________________din

cadrul

în

vederea

Compartimentului

ocupării
Suport

funcţiei
COVID-19,

vacante
îmi

exprim

consimţământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice şi a solicitării extrasului de pe cazierul
judiciar.

Data:____________________

Semnătura:_______________

