
 
A  N  U  N  Ţ 

 
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti angajează fără 
concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 2 (două) posturi de medic specialist (personal civil 
contractual) confirmat în specialitatea anestezie şi terapie intensivă, în cadrul Centrului medical de 
intervenţie epidemiologică, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. 
M.S. 52 din 18.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri de aplicare la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale a prevederilor Decretului Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României. 
 

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 condamnată 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:  
Nivelul studiilor: diplomă de medic 
Gradul profesional: certificat de medic specialist 
Vechime în specialitate: -  

 
 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) copia de pe diploma de licenţă (însoţită de foaia matricolă) şi certificatul de medic 

specialist; 
e) 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 01.08.2011 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) 

f) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează (conform modelului anexat); 

g) 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; 

h) curriculum vitae; 
i) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 



j) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute 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 nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificarile şi 
completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimiştilor în sistemul sanitar din Romania; 

k) 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 
Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucureşti, str. Mircea 
Vulcănescu, nr. 88, sector 1 (Pavilion Comandament parter, Birou Documente Clasificate, 
camera 14), iar în zilele nelucrătoare se vor putea transmite electronic pe adresa 
secretariat@scumc.ro  

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021.319.30.51, interior 164. 
 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR: 

- Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de 
angajare 

06.04.2020–10.04.2020, 
Intervalul orar 10,00-14,00 la Birou 
Documente Clasificate, camera 14, 
Pavilion Comandament parter 

- Selecţia dosarelor de angajare 13.04.2020 

- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de angajare  
14.04.2020 (se va afişa pe site-ul 
spitalului www.scumc.ro – rubrica 
cariere) 

- Data prezentării la post şi a prezentării documentelor în original 
(pentru toate documentele depuse in copie de dosarul de angajare) 

15.04.2020, ora 08.00 la Biroul Personal 
Civil Contractual, camera 23, Pavilion 
Comandament 
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Comandantului Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central “Dr.Carol Davila” 

 
Subsemnatul (subsemnata) …………………………………………………. născut(ă) la 

data de ………………..………. în ……………………….………………………………………. 

domiciliat(ă) în localitatea …………………………….……. strada 

…………………………………… nr……….. bl………. Sc…….. ap………. Sector 

(judeţ)……………….….. CNP ………………………………… posesor al CI/BI 

seria………nr…….………eliberat de ……………………………….. la data 

…………….…………. telefon ………………………..….., vă rog a-mi aproba angajarea fără 

concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, în vederea aplicării măsurilor de protecţie şi 

prevenire conform art.16 cap.III din Decretul Presedintelui României nr.195/16.03.2020, pe 

postul de ………………………….…… …………………………………………………………, 

din structura ………………………………...... ………………………………………………. 

Sunt absolventul (absolventa) al/a 

…………………………………….………………………… 

…………………………………….…………promoţia ………..… . 

Dosarul de înscriere la selectie conţine următoarele documente: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………..……     Semnătura ……………………… 

Ora ………….……. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraţie 
 
 
 
 Subsemnatul (subsemnata) ………………………………………………. domiciliat(ă) în 

localitatea …………………………….……. strada …………………………………… nr……….. 

bl………. Sc…….. ap………. Sector (judeţ)……………….….. telefon ………………..……, C.I. nr. 

……. Seria ….... eliberata de ……………………………..…………… la data de……………..…., 

CNP …………….………… declar pe propria răspundere că sunt de acord cu  verificarea în vederea 

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în 

care sunt declarat admis în vederea angajării fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni pentru 

aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire. 

 

 

 

 

Data ………………                 Semnătura ………….. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Declaraţie 
 
 
 
 Subsemnatul (subsemnata) ………………………………………………. 

domiciliat(ă) în localitatea …………………………….……. strada 

…………………………………… nr……….. bl………. Sc…….. ap………. Sector 

(judeţ)……………….….. telefon …………………………….., C.I. nr. ……… Seria…….... 

eliberata de ……………………………..……………… la data de………………………….., 

CNP ……………………………..………, declar pe propria răspundere că nu am antecedente 

penale care sa mă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidez. 

 

 

 

 

Data ………………                              Semnătura …………… 
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