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SPITALUL MUNICIPAL 
MORENI 

(JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post de chimist pentru Laborato-

rul de analize medicale – temporar vacant 
până la 1.05.2018.

 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 chimist și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul pro-
fesional;
  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.
 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 10 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în 
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea 
în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile 
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0245.66.60.36.

REPUBLICARE

SPITALUL ORĂȘENESC 
„IOAN LASCĂR” 

COMĂNEȘTI 
(JUDEȚUL BACĂU)

scoate la
CONCURS

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

ulterioare, următoarele posturi:
	  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină internă la Secția Medicină internă; 
	  un post de medic în specialitatea Neurolo-
gie la Compartimentul Neurologie; 
	  două posturi de medic în specialitatea ATI 
la Compartimentul ATI; 
	  un post de medic în specialitatea Cardiolo-
gie la Compartimentul Cardiologie; 
	  un post de medic în specialitatea Chirurgie 
generală la Compartimentul Chirurgie generală; 
	  un post de medic în specialitatea ORL la 
Compartimetul ORL; 
	  două posturi de medic în specialitatea Der-
matologie la Compartimentul Dermatologie; 
	  două posturi de medic în specialitatea 
Recuperare, medicină fizică și balneologie la 
Compartimentul BFT; 
	  trei posturi de medic în specialitatea Medi-
cină de urgență la Camera de gardă; 
	  un post de medic în specialitatea Medicină 
de familie la Camera de gardă; 
	  două posturi de medic în specialitatea Ra-
diologie-imagistică medicală pentru Laborato-
rul de Radiologie și imagistică medicală: 
	  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină de laborator pentru Laboratorul de ana-
lize medicale; 
	  un post de chimist pentru Laboratorul de 
analize medicale; 
	  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină internă la Ambulatoriul integrat; 
	  două posturi de medic în specialitatea Dia-
bet zaharat, nutriție și boli metabolice la Am-
bulatoriul integrat; 
	  două posturi de medic în specialitatea Ob-
stetrică-ginecologie la Cabinetul de Planning 
familial din cadrul Ambulatoriului integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Cardiolo-
gie la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Gastro-
enterologie la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea ORL la 
Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Derma-
tologie la Ambulatoriul integrat; 
	  două posturi de medic în specialitatea Chi-
rurgie generală la Ambulatoriul integrat; 
	  două posturi de medic în specialitatea Ne-
urologie la Ambulatoriul integrat; 
	  două posturi de medic în specialitatea Or-
topedie și traumatologie la Ambulatoriul inte-
grat; 
	  două posturi de medic în specialitatea Psi-
hiatrie la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Oftalmo-
logie la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Nefrolo-
gie la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Urologie 
la Ambulatoriul integrat; 
	  un post de medic în specialitatea Epidemi-
ologie la CPCIN. 
 Pentru posturile de medic, la concurs se pot 
prezenta medici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în specialitatea re-
spectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregăti-
re în specialitatea în care se publică postul.
 Pentru postul de chimist, la concurs se pot 
prezenta chimiști debutanți, chimiști, chimiști 
specialiști sau principali. 
 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/chi-
mist și adeverință/certificat de confirmare în gra-
dul profesional;
  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, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau 
d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea pro-
fesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înfiin-
țarea, organizarea și funcționarea 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.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
în contul: RO47TREZ06321F330800XXXX des-
chis la Trezoreria municipiului Moinești.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic/chimist specialist.
 Spitalul oferă slariu conform prevederilor le-
gale în vigoare, condiții de muncă deosebite, po-
sibilități de perfecționare și promovare.
 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 Serviciul 
RUNOS, tel.: 0234.37.42.15, int. 106.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ 

PIATRA NEAMȚ 
(JUDEȚUL NEAMȚ)

scoate la
CONCURS

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

ulterioare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția 
Obstetrică-ginecologie; 
  două posturi de medic specialist confirmat 
în specialitatea ATI la Secția ATI; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neonatologie la Secția Neonatolo-
gie; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli in-
fecțioase; 
  un post de medic primar confirmat în speci-
alitatea ORL la Secția ORL; 
  două posturi de medic specialist confirmat 
în specialitatea Radiologie-imagistică medica-
lă pentru Laboratorul de Radiologie și imagisti-
că medicală; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie; 
  un post de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefro-
logie; 
  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul 
Neurochirurgie; 
  două posturi de medic specialist confirmat 
în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nu-
triție și boli metabolice; 
  un post de medic primar confirmat în speci-
alitatea Epidemiologie la Compartimentul Pre-
venire și control al infecțiilor nosocomiale; 
  un post de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Medicină sportivă la Cabinetul de Me-
dicină sportivă. 
 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/primar.
 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.: 
0233.21.46.25 sau 0233.21.93.80, int. 108.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ ZALĂU 

(JUDEȚUL SĂLAJ)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările
 ulterioare, următoarele posturi:

  un post de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția 
Ortopedie-traumatologie; 
  un post de farmacist specialist confirmat în 
specialitatea Farmacie generală la Farmacia cu 
circuit închis. 
 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/far-
macist și adeverință/certificat de confirmare în 
gradul profesional;

  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 primar/farmacist 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 Ser-
viciul Resurse Umane, tel.: 0260.61.69.20 sau 
0752.269.700, int. 112 – Biroul Personal.

CASA DE PENSII 
A MUNICIPIULUI 

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 Expertiză medicală a capacității 

de muncă. 
 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 Bi-
roul Resurse Umane, tel.: 021.326.83.70; 
021.326.05.56, int. 200.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
CRONICI DUMBRĂVENI 
(JUDEȚUL VRANCEA)

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.
 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 și bibliografia de concurs sunt cele 
pentru examenul de medic specialist, postate pe 
site-ul MS.
 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.: 

0237.25.50.87, int. 31.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ VÂLCEA 

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 Epidemiologie. 

 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.
 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”.
 Tematica de concurs și alte relații supli-
mentare se pot obține la Biroul RUNOS și la tel.: 
0250.74.77.20.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE RECUPERARE, 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOCLIMATOLOGIE 

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 Recuperare, medicină fizică și 

balneologie la Secția RMFB I (recuperare medi-
cală, ortopedie și traumatologie). 

 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 Servi-
ciul RUNOS, str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, tel.: 
021.313.53.30.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„AȘEZĂMINTELE 

BRÂNCOVENEȘTI” 
DĂBULENI 

(JUDEȚUL DOLJ)
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 Compartimentul 

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, 
str. Unirii nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice 
de la apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. GEORGE TRIFON” 

NĂSĂUD (JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD) 

scoate la
CONCURS

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

rioare, funcția de farmacist-șef la Farmacia cu 
circuit închis a spitalului.

 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 farmacist și 
adeverință de confirmare în gradul profesional;
  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.
 La concurs se pot înscrie numai candidații 
care au obținut minimum două puncte din cele 
prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin.
 La concurs se pot prezenta farmaciști cu mi-
nimum 2 ani experiență profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect va fi din legis-
lația sanitară (Legea nr. 95/2000).
 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 Serviciul 
RUNOS, tel.: 0263.36.06.84, int. 233.

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ ELIAS 

BUCUREȘTI 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, 
un post de cercetător științific (medic specialist 

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice) în 
cadrul Nucleului de cercetare Endocrinologie.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
obligatoriu următoarele acte:
  cerere-tip de înscriere;
  copii legalizate de pe diploma de baca-
laureat sau echivalentă, diploma de licență ori 
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum 
și copie legalizată de pe cartea de muncă sau co-
pie-extras din Registrul general de evidență a sa-
lariaților, pentru a dovedi vechimea;
  copie legalizată de pe diploma de doctor în 
ramura de știință corespunzătoare postului, pre-
cum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori 
academice;
  curriculum vitae;
  lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un 
exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
  alte înscrisuri solicitate de legislația sau re-
glementările în vigoare;
  chitanța de plată a taxei de concurs.
 Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 
de zile de la data publicării anunțului.
 Durata și finalizarea concursului este de 30 de 
zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul co-
misiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul insti-
tuției sau al unității organizatoare a concursului, 
de la depunerea raportului comisiei de concurs.

SPITALUL CLINIC 
COLENTINA BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, 
următoarele posturi:

  un post cu jumătate de normă de cercetă-
tor științific gradul I (biolog) în cadrul Nucleului 
de cercetare în Medicină internă; 
  un post cu jumătate de normă de cercetă-
tor științific (medic primar Cardiologie) în ca-
drul Nucleului de cercetare în Cardiologie; 
  un post cu jumătate de normă de cercetă-
tor științific gradul I (biochimist) în cadrul Nu-
cleului de cercetare în Anatomie patologică; 
  un post cu jumătate de normă de cercetă-
tor științific gradul II (biochimist) în cadrul Nu-
cleului de cercetare în Anatomie patologică; 
  un post de cercetător științific gradul II 
(biolog) în cadrul Centrului de cercetare CDPC. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
obligatoriu următoarele acte:
  cerere-tip de înscriere;
  copii legalizate de pe diploma de baca-
laureat sau echivalentă, diploma de licență ori 
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum 
și copie legalizată de pe cartea de muncă sau co-
pie-extras din Registrul general de evidență a sa-
lariaților, pentru a dovedi vechimea;
  copie legalizată de pe diploma de doctor în 
ramura de știință corespunzătoare postului, pre-
cum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori 
academice;
  curriculum vitae;
  lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un 
exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
  alte înscrisuri solicitate de legislația sau re-
glementările în vigoare;
  cazier;
  certificat privind starea de sănătate;
  chitanța de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 500 de lei.
 Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 
de zile de la data publicării anunțului.
 Durata și finalizarea concursului este de 30 de 
zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul co-
misiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul insti-
tuției sau al unității organizatoare a concursului, 
de la depunerea raportului comisiei de concurs.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
021.319.17.80.


