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NR. IESIRE BIROU RUNOS  2233 din  19.12.2017 

 
 
Nr.  14233 /19.12.2017 
 
APROBAT PRIMARIA HUSI    AVIZAT COLEGIUL MEDICILOR VASLUI, 
Primar, ing. Ioan Ciupilan    Presedinte-Dr. Viorica Stoian  
 
 
 
 

PUBLICATIE DE CONCURS 
 

Spitalul municipal “Dimitrie Castroian “ Husi cu sediul in str 1 Decembrie nr. 40 jud Vaslui, 
anunta republicarea la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 869/09.07.2015 
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor de medic din unităţile sanitare publice modificat de OMS nr. 755/2016 ,urmatoarele 
posturi  vacante de medici:  

 
1. 1post vacant de medic  confirmat in specialitate medicina de urgenta  in CPU ,pozitia nr. 316 

2. 1 post vacant de medic  de medicină generală cu competenţă/atestat în medicină de urgenţă 

pozitia nr. 317; 

3. 1 post vacant de medic  confirmat in specialitate DZNBM in cabinetul de DZNBM; 

4. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate medicina interna in sectia medicina interna; 

5. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate medicina interna in sectia medicina 

interna cronici ; 

6. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate neurologie in sectia neurologie ; 

7. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate pediatrie in compartimentul pediatrie  ; 

8. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate ORL in cabinetul ORL  ; 

9. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate ATI in sectia ATI  ; 

10. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate ortopedie si traumatologie in compartimentul 

de ortopedie si traumatologie ; 

11. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate cardiologie in cabinetul de cardiologie ; 

12. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate pneumologie  in compartimentul 

pneumologie  ; 

13. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate epidemiologie   in compartimentul CPIAAM 

 ; 

14. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate endocrinologie   in cabinetul de 

endocrinologie din ambulatoriul integrat  ; 

15. 1 post vacant de medic confirmat in specialitate reumatologie  in cabinetul de 

recuperare,medicina fizica si balneologie din ambulatoriul integrat . 
 

La concurs se pot prezenta medici specialisti sau primari confirmati in specialitatea 
respectiva. 
 
Dosarele de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente : 

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 
b) copia Xerox de pe diploma de medic  şi certificat de confirmare în gradul profesional; 
c) copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor 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 
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completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din Româniae)  

e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul nr. 869/2015; 
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 pentru care candidează; 
h) chitanţa de plată a taxei de concurs. 
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.  
Taxa de concurs este  in cuantum de 150 lei . 
Copiile documentelor de mai sus vor fi insotite de actele originale . 
Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului . 
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 in termen de  15 zile 
calendaristice de la aparitia acestui anunt .În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi 
nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după 
expirarea celor 15 zile. 
Concursul se va organiza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului. 
Relatii suplimentare se pot obtine de la biroul RUNOS al spitalului, telefon 0235/481081 interior 
104. 

Facem mentiunea ca ,efortul financiar rezultat prin ocuparea posturilor anuntate la concurs 
va fi  cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 
 
 

MANAGER, 
DR. ROTARU LUCIA 

 
 
 
       

Numele si prenumele Functia Data Semnatura 

Dr. Trofin Virgil Director medical interimar 09.10.2017  

Ec. Paun Eliza Director  financiar contabil 09.10.2017  

Ins. Sp.Gavrilescu Camelia -RUNOS Inspector resurse umane 09.10.2017  
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