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Anunţuri
SPITALUL UNIVERSITAR DE 

URGENȚĂ ELIAS BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modiicările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist conirmat în spe-
cialitatea Medicină de urgență la 
Unitatea Primiri Urgențe;
 • cinci posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist conirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală la Unitatea Primiri 
Urgențe;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic rezident ultimul 
an conirmat în specialitatea ATI 
la Secția clinică ATI.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certiicatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de conirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certiicatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) 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 modiicările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certiicat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere izic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va i aișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
Viața medicală .
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HOCIOTĂ  BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006, următoarele 
funcții:

 • șef Secția clinică nr. 1 Micro-
chirurgie ORL și foniatrie / Recu-
perarea vocii ;
 • șef Secția clinică nr. II Chi-
rurgie oncologică ORL (Chirurgie 
cervico-facială și oncologie larin-
giană) ;
 • șef Secția clinică nr. III Chi-
rurgie audiologică și rinologică ;
 • șef Secția clinică nr. IV Mi-
crochirurgie otologică ;
 • șef Secția nr.VI Recupera-
re - copii cu dizabilități de vorbire 
și dizabilități de auz-vorbire  –  
Ciuboțica Cucului;
 • șef Laborator Explorări func-
ționale audio-vestibulare, experti-
ză audiologică și expertiza prote-
zării auditive;
 • șef Secția nr. V – ATI;
 • șef Laborator Analize medi-
cale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care dorește să 
candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
conirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 2 la normele  
menționate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu se ală în stare de 
incompatibilitate;
 g) certiicat privind starea de 
sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 
fost sancționat de conducerea uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 h1) în situația prevăzută la art. 
1, alin. (6), un document, certiicat 
de grefă, emis de instanța judecă-
torească competentă, din care să 
reiasă existența pe rolul instanței 
a unui litigiu cu privire la sancțiu-
nea aplicată;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certiicatului 
de membru al Colegiului Medicilor 
din România;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste conirmarea în specialitate 
și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a secției/
laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs – 150 de lei (achitată la 
casieria institutului).
 Candidații vor prezenta origi-
nalele actelor xerocopiate depuse 
la dosar, pentru conformitate.
 Pentru secțiile clinice nr. I, II, 
III, IV, secția nr. VI și Laborator 
Explorări funcționale audio-ves-
tibulare, expertiză audiologică și 
expertiza protezării auditive la 
concurs se pot prezenta medici 
cu o vechime de cel puțin 5 ani în 
specialitatea ORL, specialitate pe 

care o practică în mod curent și 
în care sunt conirmați prin ordin 
al m.s.p. (vechimea în specialitate 
decurge de la data conirmării și 
încadrării ca medic specialist).
 În secțiile universitare clinice 
funcția de șef de secție/laborator/
serviciu se ocupă de către un cadru 
didactic universitar medical.
 Pentru Laborator Analize me-
dicale la concurs se pot prezenta 
medici primari și/sau specialiști 
cu o vechime de cel puțin 5 ani în 
specialitatea Medicină de labo-
rator, specialitate pe care o prac-
tică în mod curent și în care sunt 
conirmați prin ordin al m.s.p. (ve-
chimea în specialitate decurge de 
la data conirmării și încadrării ca 
medic specialist).
 Pentru Secția ATI la concurs se 
pot prezenta medici cu o vechime 
de cel puțin 5 ani în specialitatea 
ATI, specialitate pe care o prac-
tică în mod curent și în care sunt 
conirmați prin ordin al m.s.p. (ve-
chimea în specialitate decurge de 
la data conirmării și încadrării ca 
medic specialist).
 Persoanele sancționate în ulti-
mii 2 ani de unitățile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum și cele căro-
ra le-a încetat contractul de admi-
nistrare în condițiile stabilite la 
art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care 
au împlinit vârsta de pensionare 
conform legii, nu pot participa la 
concurs. 
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – 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 do-
meniul sănătății, cu modiicările și 
completările ulterioare și legisla-
ția secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practi-
că se susține pe baza metodologiei 
stabilite pentru obținerea titlului 
de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul institutului, str. Mihail Cio-
ranu nr. 21, sector 5, București, în 
termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se 
organizează în termen de mini-
mum 30 de zile și maximum 90 
de zile de la publicarea în Viața  
medicală .
 Relații suplimentare cu privi-
re la conținutul dosarului de în-
scriere, temele pentru proiectul 
de management, bibliograia, pre-
cum și calendarul de desfășurare a 
concursului, se pot obține la tel.: 
0744.346.544 și 021.410.21.70, 
int. 172 – Biroul RUNOS, pre-
cum și de pe site-ul institutului:  
http://ifacforl.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modiicările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întrea-
gă de medic primar conirmat 

în specialitatea Igienă în cadrul  
Centrului Regional de Sănătate 
Publică București, Secția Sănăta-
tea în relație cu mediul, Laborator 
Igiena radiațiilor;
 • un post cu normă întreagă de 
biolog debutant în cadrul Centru-
lui Regional de Sănătate Publică 
București, Secția Sănătatea în re-
lație cu mediul, Laborator Chimia 
și microbiologia mediului și ali-
mentului;
 • un post cu normă întreagă de 
chimist în cadrul Centrului Regio-
nal de Sănătate Publică Iași, Secția 
Sănătatea în relație cu mediul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certiicatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de conirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certiicatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) 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, republica-
tă, cu modiicările ulterioare, ori 
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau 
d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de bi-
ochimist, biolog și chimist, îniin-
țarea, organizarea și funcționarea 
OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certiicat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere izic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant sau 
chimist debutant, documentele 
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
iesc cu declarația pe propria răs-
pundere a candidatului.
 Tematica de concurs va i aișa-
tă la sediul institutului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
Viața medicală .

 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 021.318.36.05 și la se-
diul institutului.

CENTRUL NAȚIONAL 
CLINIC DE RECUPERARE 
NEUROPSIHOMOTORIE COPII 
DR. NICOLAE ROBĂNESCU  

BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modiicările ulterioare, un 
post cu jumătate de normă de me-
dic specialist conirmat în specia-
litatea Pediatrie în cadrul Secției 
clinice de Recuperare neuropsiho-
motorie copii.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certiicatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de conirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certiicatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) 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 modiicările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certiicat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere izic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) curriculum vitae;
 k) copie carnet de muncă sau 
adeverințe din care să reiasă ve-
chimea.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul MS: www.ms.ro 
la rubrica: Specialiști/ Examene 
și concursuri naționale/ Temati-
ca concursului pentru ocupare de 
post medici specialiști.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
Viața medicală .

 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 021.460.02.32, int. 112.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII SF. MARIA  
IAȘI (JUDEȚUL IAȘI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modiicările ulterioare,  
următoarele posturi:
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