
10 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 22 u 2 iunie 2017 POSTURI SCOASE LA CONCURS
CONSILIUL DE 

ADMINISTRAȚIE AL 
SPITALULUI TICHILEȘTI 

LEPROZERIE ISACCEA 
(JUDEȚUL TULCEA)

organizează 
CONCURS 

pentru ocuparea funcției de manager – persoană 
fizică, în conformitate cu prevederile Ord. m.s. 
nr. 1.520/22.12.2016 privind aprobarea Regu-

lamentului de organizare și desfășurare a con-
cursului pentru ocuparea funcției de manager – 
persoană fizică din spitalele publice din rețeaua 

proprie a Ministerului Sănătății.
 Concursul se va organiza la sediul Spitalului 
Tichilești, oraș Isaccea, județul Tulcea, în perioa-
da 23.05–28.06.2017 și se va desfășura în două 
etape:
 1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către 
candidați a condițiilor stabilite în anunțul de con-
curs, etapă eliminatorie care va avea loc la data de 
22.06.2017, ora 16,00;
 2) Etapa de susținere publică și de evaluare 
a proiectului de management, care va avea loc la 
data de 26.06.2017, ora 10,00.
 La concurs se pot înscrie candidații care în-
deplinesc cumulativ criteriile prevăzute de Ord. 
m.s. nr. 1.520/22.12.2016, iar dosarul trebuie să 
conțină documentele prevăzute de același ordin.
 Proiectul de management se realizea-
ză în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
1.520/22.12.2016.
 Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul 
Spitalului Tichilești până la data de 22.06.2017, 
ora 16,00.
 Rezultatele verificării dosarelor se vor afișa la 
data de 23.06.2017, ora 10,00.
 Contestarea rezultatelor selecției dosarelor 
se poate face la sediul spitalului, în termen de 24 
de ore de la afișarea acestora.
 Data și ora la care candidații pot vizita spita-
lul: 19.06.2017, ora 10,00.
 Susținerea proiectului de management de 
către candidați va avea loc la data de 26.06.2017, 
începând cu ora 10,00, la sediul Spitalului Tichi-
lești.
 Rezultatele în urma desfășurării probei de 
susținere a proiectului de management se afișea-
ză la sediul Spitalului Tichilești și se publică pe 
site-ul spitalului până la data de 26.06.2017, ora 
15,00.
 Contestarea rezultatelor se poate face în ter-
men de 24 de ore de la data publicării lor, la sediul 
Spitalului Tichilești.
 Rezultatele finale ale concursului se afișea-
ză la sediul Spitalului Tichilești și se publică pe  
site-ul spitalului, la data de 28.06.2017, ora 15,00.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0240.54.03.39.

SPITALUL GENERAL 
CF PLOIEȘTI (JUDEȚUL 

PRAHOVA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post de medic primar confirmat 
în specialitatea Recuperare, medicină fizică și 

balneologie. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs se va afișa la sediul spi-
talului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0244.59.32.33, int. 115 – dna Luminița Olteanu.

REPUBLICARE

SPITALUL GENERAL CF 
PLOIEȘTI 

(JUDEȚUL PRAHOVA) 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

	  un post de medic în specialitatea Psihiatrie 
la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea ORL la 
Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Medicina 
muncii la Ambulatoriul integrat. 
 La concurs se pot prezenta medici cu drept de 
liberă practică, specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ul-
timul an de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;

  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist și va fi afișată la sediul spi-
talului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0244.59.32.33, int. 115 – dna Luminița Olteanu.

SPITALUL ORĂȘENESC 
LIPOVA 

(JUDEȚUL ARAD)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la Secția Interne. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Tematica de concurs și relații suplimentare se 
pot obține la sediul spitalului, str. Aurel Vânatu 
nr. 11, Biroul RUNOS, tel.: 0257.56.30.47 sau prin 
e-mail: spital.lipova@gmail.com

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ ELIAS 

BUCUREȘTI
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post de medic specialist confirmat în 

specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
CERNAVODĂ 

(JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de urgență la Comparti-
mentul Primiri Urgențe; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la Compartimen-
tul Medicină internă; 
  un post de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Medicină de urgență la 
Compartimentul Primiri Urgențe.  
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.

SERVICIUL JUDEȚEAN 
DE AMBULANȚĂ ARGEȘ

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de familie la Substația de 
ambulanță Mioveni; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de familie la Stația de am-
bulanță Pitești. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS, tel.: 0248.28.57.40.

CASA JUDEȚEANĂ 
DE PENSII MARAMUREȘ 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post de medic primar confirmat în 

specialitatea Expertiză medicală a capacității de 
muncă la Compartimentul Expertiză medicală 

Sighetu Marmației. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  copie de pe carnetul de muncă (conform cu 
originalul) și adeverință de salariat pentru vechi-
me în muncă;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Constituie avantaj cunoștințe de operare pe 
calculator (ECDL).

 Înscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse 
Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Tematica de concurs și relații suplimen-
tare se pot obține la Biroul Resurse Umane,  
tel.: 0262.22.74.48, int. 105, persoană de con-
tact: Georgeta Daniela Vasile – consilier resurse 
umane.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„REGELE CAROL I” 

COSTEȘTI 
(JUDEȚUL ARGEȘ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post de biolog, cu atestat RENAR SR EN 
ISO 15189:2013 „Formare auditori interni pentru 

laboratoare medicale”, pentru Laboratorul de 
analize medicale. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de biolog și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, 
biolog și chimist, înființarea, organizarea și func-
ționarea OBBCSSR;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate;
  copie xerox de pe atestatul RENAR SR EN 
ISO 15189:2013 „Formare auditori interni pentru 
laboratoare medicale”;
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs se va afișa la sediul spi-
talului.
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS, tel.: 0248.67.35.50.

CENTRUL CLINIC DE 
BOLI REUMATISMALE 

„DR. ION STOIA” 
BUCUREȘTI  

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006, funcția de șef Laborator anali-
ze medicale (medic în specialitatea Medicină de 

laborator).
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează funcția pen-
tru care dorește să candideze;
  copie xerox de pe diploma de studii;
  adeverință din care să reiasă confirmarea în 
gradul profesional;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele mențio-
nate;
  declarație pe propria răspundere a candida-
tului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu func-
ția pentru care dorește să concureze;
  declarație pe propria răspundere a candida-
tului, din care să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;
  certificat privind starea de sănătate;
  dovadă/adeverință din care să rezulte că în 
ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
  copie xerox a autorizației de liberă practică 
sau a certificatului de membru al Colegiului Me-
dicilor din România;
  copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
  un proiect de management privind evoluția 
viitoare a laboratorului;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 La concurs se pot prezenta medici cu o ve-
chime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, 
specialitate pe care o practică în mod curent și în 
care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechi-
mea în specialitate decurge de la data confirmării 
și încadrării ca medic specialist).
 La concursul pentru ocuparea funcției de șef 
de secție se pot prezenta candidații care au ob-
ținut atestatul în managementul serviciilor de 
sănătate sau care depun declarație pe propria 
răspundere că îl vor obține în maximum un an de 
la numirea în funcție.
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare in condițiile 
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa 
la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele probe: interviu – susținerea proiectului 
de management, probă scrisă, probă clinică sau 
practică.
 Proba scrisă a concursului se susține după 
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completări-
le ulterioare și legislația secundară aferentă.

 Proba clinică sau proba practică se susține pe 
baza metodologiei stabilite pentru obținerea ti-
tlului de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2, Comparti-
mentul RUNOS, în termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează după 
30 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
021.211.68.48, int. 101.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI 

CLUJ 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Epidemiologie la Colectivul Alertă 
epidemiologică și produse antiepidemice; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Igienă la Colectivul Igiena alimen-
tului. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria instituției.
 Tematica și bibliografia de concurs se vor afi-
șa pe site-ul unității: www.dspcluj.ro și la avizie-
rul acesteia. 
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, 
str. Constanța nr. 5, et. 1, camera 108, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS, tel.: 0264.53.23.25.

REPUBLICARE

CENTRUL CLINIC DE 
BOLI REUMATISMALE 

„DR. ION STOIA” 
BUCUREȘTI 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
	  un post de medic în specialitatea Epidemi-
ologie la Compartimentul Infecții asociate asis-
tenței medicale; 
	  un post de medic în specialitatea Recupera-
re, medicină fizică și balneologie la Cabinetul de 
RMFB din cadrul Ambulatoriului integrat. 
 La concurs se pot prezenta medici cu drept de 
liberă practică, specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ul-
timul an de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2, Comparti-
mentul RUNOS, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
021.211.68.48, int. 101.

PRECIZARE
 Anunțul Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. dr. Panait Sârbu” București, 
publicat în „Viața medicală“ nr. 20 din 19.05.2017, 
se anulează.


