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SPITALUL MUNICIPAL 
SEBEȘ 

(JUDEȚUL ALBA)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Neurologie 

la Compartimentul Neurologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 de concurs este cea pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea postului.
 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 
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL 
DEJ (JUDEȚUL CLUJ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din 

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
	  șef Secția Medicină internă;
	  șef Secția Chirurgie generală;
	  șef Secția Obstetrică-ginecologie;
	  șef Secția ATI;
	  șef Secția Psihiatrie cronici;
	  șef Secția Pneumologie;
	  șef Secția Neurologie;
  șef Laborator Analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care dorește să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverință din care să reiasă confirmarea în 
gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele mențio-
nate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția 
pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu se află în stare 
de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în 
ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de liberă prac-
tică sau a certificatului de membru al Colegiului 
Medicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evoluția 
viitoare a secției/laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 100 de lei.
 La concurs se pot prezenta medici cu o 
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea 
postului, specialitate pe care o practică în mod 
curent și în care sunt confirmați prin ordin al 
m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la 
data confirmării și încadrării ca  specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare în condițiile 
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa 
la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele probe: interviu – 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 
domeniul sănătății, cu modificările și completă-
rile ulterioare și legislația secundară aferentă.

 

Proba clinică sau proba practică se susține pe 
baza metodologiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic specialist.
 Tematica și bibliografia de concurs vor 
fi afișate la sediul spitalului și pe site-ul:  
www.spitaldej.ro
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, în termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează 
după 30 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul 
RUNOS.

SPITALUL MUNICIPAL 
SIGHIȘOARA 

(JUDEȚUL MUREȘ)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post cu normă întreagă de 

farmacist specialist confirmat în specialitatea 
Farmacie generală la Farmacia cu circuit închis a 

spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 și se achită 
la sediul spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt 
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pentru 
examenul de farmacist specialist în specialitatea 
postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Z. Boiu nr. 40, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DR. ALEXANDRU 

SIMIONESCU” 
HUNEDOARA

scoate la
CONCURS

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

oare, un post cu normă întreagă de medic specia-
list confirmat în specialitatea Obstetrică-gineco-

logie la Secția Obstetrică-ginecologie
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 și se achită 
la casieria spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt 
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaris-

tice de la apariția acestui anunț, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul 
RUNOS, tel.: 0254.71.38.20, int. 210.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” 
HUȘI (JUDEȚUL VASLUI)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.706/2007, funcția de șef Compartiment Primiri 

Urgențe (CPU).
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care candidații doresc să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverință din care să reiasă confirmarea în 
gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu 
funcția pentru ocuparea căreia dorește să candi-
deze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu se află în stare 
de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate  
tip A5;
 h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în 
ultimii 5 ani nu a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox de pe certificatul de membru al 
Colegiului Medicilor din România;
 j) copie xerox de pe carnetul de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să ateste 
confirmarea în specialitate și vechimea în  
specialitate;
 k) un proiect de management privind evoluția 
viitoare a secției;
 l) chitanța de plată a taxei de concurs.
 Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se 
pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de 
urgență, cu grad de medic specialist sau primar, 
cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără între-
rupere în cadrul unei UPU.
 Concursul va consta în următoarele probe: 
interviu – susținerea proiectului de management, 
proba scrisă, proba clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se susține după 
întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare și legislația secundară 
aferentă specialității secției.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic primar.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, în termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează 
după 30 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0235.48.10.81, int. 104.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” 
HUȘI (JUDEȚUL VASLUI) 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din 

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
	  șef Secția Medicină internă;
	  șef Secția Medicină internă cronici;
	  șef Secția Obstetrică-ginecologie;
	  șef Secția Boli infecțioase;
	  șef Secția Neurologie;
	  șef Laborator Radiologie și imagistică 
medicală;
  șef Laborator Analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care dorește să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverință din care să reiasă confirmarea în 
gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele mențio-
nate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția 
pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu se află în stare 
de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în 
ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de liberă prac-
tică sau a certificatului de membru al Colegiului 
Medicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evoluția 
viitoare a secției/laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 La concurs se pot prezenta medici cu o 
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea 
postului, specialitate pe care o practică în mod 
curent și în care sunt confirmați prin ordin al 
m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la 
data confirmării și încadrării ca  specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare în condițiile 
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa 
la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele probe: interviu – 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 
domeniul sănătății, cu modificările și completă-
rile ulterioare și legislația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, în termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează 
după 30 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0235.48.10.81, int. 104.

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 ulteri-

oare, următoarele posturi:
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină de laborator pentru Labo-
ratorul de Analize medicale;
	  două posturi cu normă întreagă de medic 
în specialitatea Pediatrie la Compartimentul  
Pediatrie;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Recuperare, medicină fizică și 
balneologie la Compartimentul BFT;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Radiologie-imagistică medicală 
pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică 
medicală;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Ortopedie și traumatologie la Cabi-
netul de Ortopedie și traumatologie;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină de familie la Camera de 
gardă.
 La concurs se pot prezenta medici cu drept 
de liberă practică, specialiști sau primari confir-
mați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în 
ultimul an de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 de concurs este cea pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0234.37.42.15/19, int. 106.

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
CISNĂDIE 

(JUDEȚUL SIBIU)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Parodontologie la 
Cabinetul stomatologic școlar Școala gimnazială 

nr. 3 cu sediul în Cisnădie, str. Măgurii nr. 63.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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.
 La înscriere se vor prezenta și documentele 

originale sau copii legalizate, în vederea verifi-
cării conformității copiilor cu acestea. Documen-
tele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
 Bibliografia și tematica de concurs vor fi 
afișate la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Compartimentul Resurse Umane, 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 publicarea în „Viața 
medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL 
CALAFAT 

(JUDEȚUL DOLJ)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic 

specialist confirmat în specialitatea ATI la 
Compartimentul ATI.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 de concurs este cea pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
Resurse Umane, tel.: 0251.23.06.06, int. 144.

SPITALUL CLINIC 
DE URGENȚĂ 

„PROF. DR. N. OBLU” IAȘI
scoate la

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

1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 

1.706/2007, 
funcția de șef UPU.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care candidații doresc să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverință din care să reiasă confirmarea în 
gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu 
funcția pentru ocuparea căreia dorește să candi-
deze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu se află în stare 
de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate  
tip A5;
 h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în 
ultimii 5 ani nu a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox de pe certificatul de membru al 
Colegiului Medicilor din România;
 j) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, 
după caz, o adeverință care să ateste confirmarea 
în specialitate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evoluția 
viitoare a secției;
 l) curriculum vitae;
 m) cazier judiciar;
 n) copie xerox de pe cartea de identitate și, 
eventual, a certificatului de căsătorie;
 o) chitanța de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 200 de lei.
 Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se 
pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de 
urgență, cu grad de medic specialist sau primar, 
cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără între-
rupere în cadrul unei UPU.
 Concursul va consta în următoarele probe: 
interviu – susținerea proiectului de management, 
proba scrisă, proba clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se susține după 
întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare și legislația secundară 
aferentă specialității secției. Bibliografia este 
disponibilă la sediul spitalului și pe site-ul aces-
tuia.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic primar.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Ateneului nr. 2, Serviciul RUNOS, în termen de 
15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul 
se organizează după 30 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0232.26.42.71, int. 165.

POSTURI SCOASE LA CONCURS

Clinică medicală cu sediul în sectorul 3, București, 
aflată în contract cu CASMB,  angajează cu contract de muncă full-time 

sau part-time medici specialiști Medicină internă cu competență 
în ecografie și ecocardiografie – 2 posturi.

Tel.: 0745.182.161, 0733.947.061, email: clinicamemento@yahoo.com

PUBLICITATE

Centrul medical INTERCARDIODIAB  SUCEAVA 
angajează 

medic specialist/primar în specialitatea Diabet, nutriție și boli metabolice, pentru 
colaborare/angajare în contract cu CAS Suceava, cu normă întreagă/jumătate de normă. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu noi 
prin e-mail: officeicd@gmail.com sau telefonic: 0744.515.141.
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PUBLICITATE
SPITALUL CLINIC 

DE URGENȚĂ 
„PROF. DR. N. OBLU” IAȘI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din 

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
	  șef Laborator Analize medicale;
	  șef Laborator Radiologie și imagistică 
medicală;
	  șef Secția clinică Neurochirurgie I;
	  șef Secția clinică Neurochirurgie II;
	  șef Secția clinică Neurochirurgie III;
	  șef Secția clinică Neurologie I;
	  șef Secția clinică Neurologie II;
	  șef Secția clinică Oftalmologie;
  șef Secția clinică ATI.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care dorește să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverință din care să reiasă confirmarea în 
gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele mențio-
nate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția 
pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu se află în stare 
de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în 
ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de liberă prac-
tică sau a certificatului de membru al Colegiului 
Medicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evoluția 
viitoare a secției/laboratorului;
 l) curriculum vitae;
 m) cazier judiciar;
 n) copie xerox de pe cartea de identitate și, 
eventual, a certificatului de căsătorie;
 o) adeverință de la Universitatea de medicină 
din care să rezulte calitatea de cadru didactic;
 p) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 200 de lei.
 În secțiile clinice funcția de șef de secție/
laborator/serviciu se ocupă de către un cadru 
didactic universitar medical.
 La concurs se pot prezenta medici cu o 
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea 

postului, specialitate pe care o practică în mod 
curent și în care sunt confirmați prin ordin 
al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge 
de la data confirmării și încadrării ca medic  
specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare în condițiile 
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa 
la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele probe: interviu – 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 domeniul sănătății, cu modificările și comple-
tările ulterioare și legislația secundară aferentă. 
Bibliografia este disponibilă la sediul spitalului și 
pe site-ul acestuia.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Ateneului nr. 2, Serviciul RUNOS, în termen de 
15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul 
se organizează după 30 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0232.26.42.71, int. 165.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

„SF. ȘTEFAN” 
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post cu jumătate de normă de medic 

primar confirmat în specialitatea Pneumologie la 
Secția Pneumologie I.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 de concurs va fi afișată 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 
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL 
„PROF. DR. IRINEL 

POPESCU” BĂILEȘTI 
(JUDEȚUL DOLJ)

scoate la
CONCURS

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

rioare, trei posturi cu normă de lucru de 
7 ore/zi de medic specialist confirmat în speciali-

tatea Medicină de urgență la 
Compartimentul Primiri Urgențe.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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 de concurs este cea pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea postului.
 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 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul 
RUNOS, tel.: 0251.31.12.07, int. 613.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” 
HUȘI (JUDEȚUL VASLUI) 

scoate la
CONCURS

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

oare, următoarele posturi:
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină de urgență la CPU;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină generală, cu atestat în 
Asistență medicală de urgență prespitalicească, 
la CPU;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină internă la Secția Medicină 
internă;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină internă la Secția Medicină 
internă cronici;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pedia-
trie;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea ORL la Cabinetul de ORL;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea ATI la Secția ATI;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Ortopedie și traumatologie la 
Compartimentul Ortopedie și traumatologie;
	  un post cu normă întreagă de medic 
în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de  
Cardiologie;

	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Pneumologie la Compartimentul 
Pneumologie;
	  un post cu normă întreagă de medic 
în specialitatea Epidemiologie la Comparti-
mentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței  
medicale;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de 
Endocrinologie din Ambulatoriul integrat;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Reumatologie la Cabinetul de Recu-
perare, medicină fizică și balneologie din Ambu-
latoriul integrat.
 La concurs se pot prezenta medici cu drept 
de liberă practică, specialiști sau primari confir-
mați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în 
ultimul an de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale 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 modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 postul 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.
 Copiile documentelor de mai sus vor fi înso-
țite de actele originale. Documentele prevăzute la 
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la 
dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afișată la sediul 
spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. 1 Decembrie nr. 40, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS, tel.: 0235.48.10.81, int. 104.

 Ajungem de multe ori să nici nu mai 
conștientizăm faptul că aproape am uitat ce 
e aceea liniște sau distingem cu greu ceva ce 
ne interesează din masa zgomotului de fond. 
Susurul unui pârâiaș de munte, foșnetul de 
vânt prin frunze, acordurile de vioară, motoa-
rele ambalate, sirena stridentă a ambulanței, 
scârțâitul de frâne, bașii puternici ai boxelor 
din club… sunt câteva exemple care au ca 
numitor comun simțul auzului și sunetul de 
care suntem înconjurați. Pentru a ne face mai 
conștienți de sunetele care ne înconjoară, 
Asociația Jumătatea plină a organizat, pentru 
a treia oară la București, între 26 februarie și  
4 martie, o serie de evenimente, reunite sub 
genericul „Săptămâna sunetului”. Parteneri 
au fost Forumul cultural austriac, Institutul 
Balassi, Delegația Vallonia-Bruxelles, Insti-
tutul francez și Centrul ceh.
 Ideea unei săptămâni dedicate sunetului, 
privit din perspectivă muzicală, tehnică, 

ambientală, medicală și umană, provine din 
Franța, unde Christian Hugonnet o organi-
zează încă din 2004. Alături de echipa sa, el 
a reușit, în 2016, să redacteze o serie de prin-
cipii depuse la UNESCO, care au în vedere 
sănătatea auzului, mediul sonor, tehnicile de 
înregistrare și de difuzare a sunetului, relația 
dintre sunet și imagine, expresia muzicală. 
Inițiativa franceză a fost preluată ulterior și în 
alte țări, Belgia fiind a doua ca vechime, având 
deja în spate opt ediții din 2011 încoace.
 Programul de anul acesta, de la Bucu-
rești, a inclus concerte ale unor artiști veniți 
din Ungaria, Austria, Belgia, Franța, SUA 
și România, recitaluri, prezentări de insta-
lații sonore și video, sesiuni de ascultare și 
premierea a trei artiști din domeniul sune-
tului. La Galeria Posibilă a fost vernisată 
neobișnuita expoziție „Sounds like a book”, 

deschisă până la 13 martie, în care 15 artiști 
au închipuit, sub forma unor cărți unicat ce 
adună cuvinte și imagini, felul în care, pentru 
fiecare dintre ei, sunetul poate fi reprezentat 
prin intermediul altor simțuri (în special 
vizual și tactil). Tema de pornire a fost 
liniștea și felul în care ea rămâne întipărită 
în memorie.
 Declarată de OMS Ziua mondială privind 
protecția sănătății urechii și a auzului, 3 
martie a fost și momentul desfășurării unei 
dezbateri despre sănătatea urechii, calitatea 
sonoră a concertelor amplificate și eticheta 
90dB pentru concerte. Au luat parte, pe lângă 
organizatori, reprezentanți ai autorității 
locale responsabili cu calitatea mediului și 
poluarea sonoră, ingineri de sunet și elec-
troniști, reprezentanți ai Grupului de Iniți-
ativă Civică Cișmigiu și invitatul special 
Philippe Ohsé (BE), fondatorul La Semaine 
du Son Bruxelles. Discuțiile au abordat în 

principal nivelul sunetului în cazul concer-
telor desfășurate în spații închise sau în aer 
liber, pornind de la faptul, demonstrat știin-
țific, că 90dB(A) este nivelul maxim accep-
tabil pentru a asista la un concert, timp de 
o oră, fără efecte nocive pe termen lung 
asupra auzului. Dintr-un cu totul alt unghi 
au ridicat problema cei care fără voie au parte 
de muzica prea tare a concertelor în aer liber, 
care afectează locuitorii din vecinătate, dar și 
clădirile și ecosistemele din parcuri (reperul 
a fost Grădina Cișmigiu). Concluzia a fost 
că, din colaborarea între toate părțile inte-
resate (artiști, public, autorități, societate în 
general), se pot stabili și respecta o serie de 
limite care să fie convenabile pentru fiecare, 
în așa fel încât să putem conviețui în armonie  
și sănătate.

Dr. Raluca BULEA

 Despre Zaraza, muzicologul Viorel Cosma 
povestea că, în 1929, în Uruguay, s-a ținut 
un concurs de compoziții, iar premiul doi a 
fost câștigat de această melodie, compusă de 
un oarecare Benjamin Tagle Lara. De acolo, 
melodia a ajuns la Paris și a fost auzită de 
lăutarii români, care i-au cerut lui Nicolae 
Kirițescu să scrie niște versuri. Kirițescu 
a păstrat din textul inițial doar cuvântul 
„zaraza”, care, în original, nu era decât un 
îndemn de mânat boii, un fel de „hăis, cea”. Nu 
știa el asta atunci, așa cum nu a știut nimeni. 
El a făcut din Zaraza „un poem de nebune 
dorinți”, portretul unei femei irezistibile, și 
apoi, la un pahar, a răspândit legenda ei. Cris-
tian Vasile s-ar fi îndrăgostit nebunește de 
o femeie, pe care cineva, într-o noapte, ar fi 
omorât-o. Scriitorul Mircea Cărtărescu a dus 
legenda la rafinament. Zaraza ar fi fost inci-
nerată, iar urna cu cenușa ei ar fi fost furată 
de însuși Cristian Vasile, care, în amintirea 
iubirii lor, a înghițit câte o linguriță din ea, în 
fiecare zi, timp de un an. 
  Spectacolul Zaraza, al secției de revistă a 
Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, regizat 
de coregraful Răzvan Mazilu (care semnează 
și schițele costumelor), se bazează în mare 
parte pe această mică povestioară reinven-
tată de Mircea Cărtărescu și plină de neade-

văruri și invenții grosolane, evidente. Daniel 
Chirilă, semnatarul scenariului, a adăugat 
un colaj amplu, în care apar, pe parcursul a 
două ore și jumătate, câteva personalități 
artistice ale vieții muzicale românești inter-
belice. Printre acestea se numără: Constantin 
Tănase, Maria Tănase, Ionel Fernic, Jean 
Moscopol, Silly Popescu, Zavaidoc, Titi Botez, 
la care se adaugă cuplul regal Carol al II-lea 
(Cosmin Șofron) și Elena Lupescu (Manuela 
Alionte Frîncu), care au în comun cu acțiunea 
propriu-zisă doar faptul că au fost contem-
porani cu personajele care alcătuiesc fauna 
scenariului respectiv, dar pe care interpreții 
au încercat să ni-i arate într-o cheie senti-
mental ironică, pentru că, nu-i așa, ei s-au 
iubit „până la moarte”.
 Scenele cu tânărul Vasile Cristian, îndră-
gostit de o frumoasă necunoscută mascată, 
care este tatonată în permanență de un 
individ bizar, se amestecă într-un vârtej 
amețitor, cu cele de la celebrul bordel Crucea 
de Piatră, ale căror protagoniste sunt Mona 
Curdefier și Mimi Moft, sau cu altele în care 
apare potentul și misteriosul Terente. Explo-
zivele cuplete din actualitatea imediată ale 
lui Tănase („davai ceas, davai palton”) se 
împletesc cu cântecele debordante ale Mariei 
Tănase (Daniela Răduică) și Silly Vasiliu 

(Nico), precum și cu cântecele languroase ale 
lui Titi Botez (George Capanu) sau cu tiradele 
anticomuniste ale lui Jean Moscopol (Romeo 
Zaharia) și, bineînțeles, cu muzica lăută-
rească a lui Zavaidoc (Marius Bălan).
 Acest amalgam de situații disparate se 
vrea a fi încheiat într-un tot unitar, cu ajutorul 
scenografei Ioana Popescu (care creează un 
cadru fix cu multiple posibilități de pozițio-
nare a personajelor) și mai ales al actorilor 
care interpretează – unii mai potrivit, alții 
mai alăturea, unii mai la obiect, alții mai pe 
de lături, mai cu voce, mai de-abia auziți, mai 
timid sau supralicitând – ce li s-a oferit din 
belșug: un scenariu peste care plutește în mai 
toate compartimentele amprenta kitsch-ului. 
 Sunt de admirat munca și abnegația artiș-
tilor pentru aceste texte și e surprinzător 
cum regizorul Răzvan Mazilu, autorul unor 
excelente spectacole în alte teatre, nu a avut 
curajul să taie nici măcar o jumătate de oră din 
acest spectacol, care spre final devine tot mai 
obositor. Totuși, una peste alta, trebuie feli-
citată direcțiunea teatrului pentru aducerea 
pe scenă a unui subiect foarte atractiv pentru 
publicul larg. 

 Candid STOICA

 La sfârșit de ianuarie s-a stins din viață 
prof. dr. Ghiorghe Talău, distinsă personali-
tate a psihiatriei românești. Cariera 
sa a fost marcată de remarcabile 
contribuții în domeniul psihiatriei, 
al antropologiei și al științelor 
comportamentului. Acestea au fost 
ilustrate prin publicarea de arti-
cole de specialitate și cărți, precum 
și prin numeroase comunicări în 
cadrul unor conferințe și congrese 
naționale și internaționale, în ale 
căror comitete de organizare a fost 
deseori inclus. Aceste contribuții au avut la 
bază formația sa profesională plurivalentă, 
asigurată de o dublă licență – în medicină 
(UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca) și în 
psihologie (Universitatea „Lucian Blaga”, 
Sibiu) – și de trei doctorate: în medicină, 
biologie și antropologie. 
 Născut în 1948 în comuna Zătreni, 
județul Vâlcea, profesorul Talău și-a desfă-
șurat activitatea pe o arie geografică largă, 
care a cuprins majoritatea regiunilor isto-
rice ale țării: Oltenia (asistență medicală 
generală și doctorat în medicină), Muntenia 
(doctorat în antropologie), Moldova (speci-
alizarea în psihiatrie la renumitul spital de 
psihiatrie „Socola” din Iași) și mai ales Tran-

silvania (două licențe, activitate de 34 de ani 
în asistența medicală psihiatrică, la spitalul 

„Dr. Gheorghe Preda“ din Sibiu, 
precum și activitate didactică, care 
a presupus avansarea de la gradul 
de asistent universitar la cel de 
profesor în cadrul Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu).

Opera științifică a fost inau-
gurată de cercetări care au stat 
la baza tezelor sale de doctorat. 
Ulterior, s-au concretizat în elabo-
rarea și susținerea unor cursuri de 

masterat, dintre care am remarcat manage-
mentul expertizei psihiatrice medico-legale, 
toxicomaniile, definirea sferei de aplicații 
a științelor comportamentale, „Creierul – 
integrator al unității bio-psiho-culturale”, 
„Drogurile de-a lungul vremurilor” și „Core-
lațiile stres – determinism genetic în tulbu-
rările comportamentale”. A avut și contribuții 
editoriale: la tratatul de psihiatrie (elaborat 
sub redacția prof. dr. Roxana Chiriță), precum 
și prin publicarea unor articole în reviste de 
specialitate.
 L-am cunoscut personal pe prof. dr. 
Ghiorghe Talău, înainte și mai ales după 
acceptarea poziției de vicepreședinte al 
Societății de Psihosomatică Aplicată și Medi-

cină Comportamentală. Am avut ocazia să îi 
admir bogăția ideilor, ordonate de o capaci-
tate remarcabilă de sinteză și înveșmântate 
în haina elocinței – era un orator înnăscut. 
Deși ascendența sa era regățeană, accentul 
și mentalitatea sa erau tipic ardelenești, 
purtând amprenta anilor petrecuți în Sibiul 
pe care l-a îndrăgit nespus.  
 Numeroasele distincții primite (dintre 
care menționez numai „Personalități de 
referință ale Sibiului” și prestigiosul premiu 
„Prof. dr. Gheorghe Brânzei”), precum și afili-
erile sale la numeroase asociații psihiatrice 
internaționale, au confirmat valoarea și repu-
tația prof. dr. Ghiorghe Talău. Ele sunt rod 
al pasiunii sale pentru științele medicale și 
psihosociale, dar și al dragostei sale pentru 
oameni, în special pentru cei care sufereau de 
afecțiuni psihiatrice.
 Dispariția sa din lumea medicală, dar și 
din cea a bolnavilor psihiatrici, pe care i-a 
îngrijit cu un deosebit devotament,  ne lasă, 
pe cei care l-am cunoscut și admirat, într-o 
stare de profundă tristețe, compensată însă 
de speranța că tot ceea ce a lăsat în urmă 
reprezintă o contribuție prețioasă la zestrea 
medicinei și spiritualității românești. 

Prof. dr. Ioan Bradu IAMANDESCU

Dispariția unui psihiatru

Zaraza la Ploiești
SCENA CA O LUME

Sunet și sănătate, 
în cheie culturală

INSTITUTE CULTURALE

Dezbatere despre sănătatea urechii și calitatea sonorului
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