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INSTITUTUL NAȚIONAL 
PENTRU SĂNĂTATEA 
MAMEI ȘI COPILULUI 
„ALESSANDRESCU-RUSESCU” 
BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 319/2003, un post de cer-
cetător științific gradul I (medic 
primar confirmat în specialita-
tea Genetică medicală) în cadrul 
Componentei Obstetrică-gineco-
logie Polizu - Centrul de Medicină 
materno-fetală.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde obligatoriu ur-
mătoarele acte:
 a) cerere-tip de înscriere;
 b) copii legalizate de pe diplo-
ma de bacalaureat sau echivalen-
tă, diploma de licență ori echiva-
lentă, însoțite de foaia matricolă, 
precum și copie legalizată de pe 
cartea de muncă sau copie-extras 
din Registrul general de evidență 
a salariaților, pentru a dovedi ve-
chimea;
 c) copie legalizată de pe di-
ploma de doctor în ramura de 
știință corespunzătoare postului, 
precum și de pe alte diplome sau 
titluri științifice ori academice;
 d) curriculum vitae;
 e) lista lucrărilor publicate, 
însoțită de câte un exemplar din 
cel puțin 5 lucrări reprezentative;
 f) alte înscrisuri solicitate de 
legislația sau reglementările în 
vigoare;
 g) chitanța de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul institutului, bd. Lacul Tei 
nr. 120, sector 2, București, Ser-
viciul RUNOS, în termen de 30 de 
zile de la data publicării anunțu-
lui.
 Durata și finalizarea concur-
sului este de 30 de zile de la data 
încheierii înscrierii, la nivelul co-
misiei de concurs, și de 45 de zile, 
la nivelul instituției sau al unității 
organizatoare a concursului, de la 
depunerea raportului comisiei de 
concurs.

INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Anestezie 
și terapie intensivă la Unitatea de 
Transfuzie Sanguină;
  un post cu normă întrea-
gă de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Pneu-
mologie pentru Laboratorul de 
Endoscopie bronșică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic 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 
valabilitate.
 Tematica și bibliografia de 
concurs vor fi afișate la avizi-

erul institutului și pe site-ul  
acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, 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 publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
021.335.69.10, int. 2553.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
DE CHIRURGIE PLASTICĂ 
REPARATORIE ȘI ARSURI 
BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Chirurgie plastică-micro-
chirurgie reconstructivă la Secția 
clinică Chirurgie plastică-micro-
chirurgie reconstructivă II.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:

 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului 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 modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 

vedere fizic 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 care se achită la casieria spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Unitatea asigură condiții co-
respunzătoare pentru desfășura-
rea concursului.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, 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 publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 021.224.09.47, int. 
124 - Biroul RUNOS.


