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ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 

OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC PRIMAR 

SPECIALITATEA MEDICINĂ DE LABORATOR

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate 

cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, 

biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de 

laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist 

- şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, un post 

vacant cu normă întreagă de medic primar, specialitatea medicină de laborator, în cadrul 

Laboratorului de analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menţionează postul pentru care se doreşte să concureze;

b) copia xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic primar;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la 

art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 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 şi neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentnrcare candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
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i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

j) certificat de integritate comportamentală.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f), g) şi j) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar 

în termenul de valabilitate.

Tematica de concurs şi bibliografia sunt afişate la avizier şi pe site-ul unităţii www.spital-

tbc.ro.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la 

Biroul R.U.N.O.S.C.A.I. la nr. tel. 0269.210979.

înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii până la data de 11.07.2022 ora 15,00, iar 

concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la 

publicarea anunţului în „ Viaţa Medicală” nr. 25 din 23 iunie 2022.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la 

Biroul RUNOSCAI\& nr. tel. 0269.210979.

DIRECTOR MEDICAL 
Dr. Danciu Lavinia

ŞEF BIROU RUNOSCAI 
Jr. Ciulavu Anca
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