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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.CONSTANTIN GORGOS", organizează in baza 

prevederilor HGR nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, in data de 

12.02.2019, ora 10.00, la sediul unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 , 

sectorul 3, concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 

- 1 (unu) post vacant de Kinetoterapeut - Stationarul de zi copii 

Conditii generale: 

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 ş i vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătore 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 scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşi rea 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. 

Conditii specifice de Înscriere la concurs: 

Pentru postul de kinetoterapeut: 

Diplomă de licenţă în specialitate; 

- 6 luni vechime în specialitate. 

Calendarul de desfăsurare a concursului: 

• 04.02.2019, ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii; 

• 06.02.2019 - selectie dosare candidati; 

• 07.02.2019 - depunere contestatii selectie dosare; 

• 08.02.2019 - solutionare contestatii selectie dosare; 

• 12.02.2019- ora 10,00 - proba scrisa; 



• 13.02.2019 - afisare rezultate proba scrisa; 

• 14.02.2019 - depunere contestatii rezultate proba scrisa ; 
• 15.02.2019 - solutionare contestatii proba scrisa; 

• 18.02.2019 - ora 10,00 - proba interviu; 

• 19.02.2019 - afisare rezultate proba interviu; 

• 20.02.2019 - depunere contestatii proba interviu; 

• 21.02.2019 - solutionare contestatii proba interviu; 

• 22.02.2019 - afisare rezultate finale 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu sma, de încopciat, care va 

conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere 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 atestă nivelul studiilor ş i ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică- Autorizatia 

de libera practica eliberata de Colegiul Fizioterapeutilor din Romania valabila, Asigurare 

de malpraxis valabila; 

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. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii . 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 



unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică şi carnetul de 

muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

ln cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului. 

Tematica si bibliografia: 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA 
KINETOTERAPEUT 

BIBLIOGRAFIE 

POSTULUI DE 

1. Kinetologie profilactica, terapeutica s1 de recuperare - Tudor Sbenghe - Ed.Medicala 

Bucuresti 1987; 

2. Bazele teoretice s1 practice ale kinetoterapiei - Tudor Sbenghe - Ed. Medicala Bucuresti 

1999; 

3. Kinesiologie - stiinta miscarii - Tudor Sbenghe - Ed. M edica la Bucuresti 2002; 

4. Recuperarea neuromotorie prin mijloace fiz ico- kinetice - Iaroslav Kiss - Ed.Medicala 1985; 

5. Kiziochinetoterapie si recuperare medicala - Iaroslav Kiss - Ed.Medicala 1999; 

6. Compendiu de medicina fizica si recuperare - Prof.Dr.Adriana N ica - Ed.Universitatii Carol 

Davila Bucuresti 1998; 

7. Bilantul articular si muscular - Sidenco E.L. - Ed.APP Bucuresti 1999; 

8. Recuperare medicala - Prof.Dr.Adriana Nica - Ed.Universitatii Carol Davila Bucuresti 2003· 
' 

9. Reeducarea neuromotorie - Nicolae Robanescu - Ed. Ed. Medicala Bucuresti 1992. 

TEMATICA 
1. Dezvoltarea neuromotorie a copilului; 

2. Evaluarea functiei articulare - bilant articular· 
' 

3. Evaluarea functiei articulare - bilant muscular· 
' 

4. Evaluarea posturii si alinierii corpului; 

5. Analiza mersului; 



6. Tehnici de kinetoterapie; 

7. Tehnici de facilitate neuroproprioceptiva; 

8. Exercitiu fizic terapeutic; 

9. Bazele procedural ale exercitiului fizic; 

1 O. Obiectivele de baza in kinetoterapie; 

11. Metoda Bobath; 

12. Metoda Kabat. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan " Dr.Constantin 

Gorgos" ş i la telefon: 021.341.20.31 int.169. 


