INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE “C.I.PARHON”
B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1, Bucuresti
Cod fiscal 4505367, trezoreria sector 1 Cod IBAN: RO70TREZ23F660601200130X
Scoate la concurs
In conformitate cu prevederile Ord. M.S. 869/2015,
- 1 (un) post medic specialist in specialitatea O.R.L. in cadrul Cabinetului de
specialitate
- 1 (un) post medic specialist in specialitatea diabet zaharat, nutritive si boli metabolice in
cadrul Cabinetului de specialitate
- 1 (un) post medic resident an IV in specialitatea endocrinologie in cadrul Sectiei clinice
Endocrinologie pediatrica
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
 Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
 Copie xeros de pe diploma de medic si adeverinta/certificate de confirmare in gradul
profesional;
 Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 Dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute
la art. 455 alin. (1) lit. e sau f, la art. 541 alin. (1) lit. d ori e, respective la art. 628 alin.
(1) lit. d sau e din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;
 Cazierul judiciar;
 Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropshic
pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;
 Chitanta de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este 150 lei.
 Copia actului de identitate in termen de valabilitate
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea
postului.
Inscrierile se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar
concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la publicarea in “Viata
Medicala.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutului National de Endocrinologie
“C.I.Parhon” B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1, la tel. 021/317.20.41 int. 112, 258.

