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A N U N T 
 

         Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” scoate la concurs, in conformitate 
cu prevederile OMS nr.869/2015, urmatoarele posturi vacante: 

- Un post de medic specialist psihiatru in cadrul Sectiei Clinice IV Psihiatrie; 
- Un post de biolog; 

 
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

 Cerere tip in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze (disponibila la 
inscriere); 

 copie diploma de medic/ farmacist/ biolog si adeverinta /diploma de confirmare in gradul 
profesional ; 

 copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ; 

 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, 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 România (certificatul curent profesional); 

 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la OMS 869/2015 ; 

 cazierul judiciar; 

 certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic 
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;  

 copie a actelor de identitate in termen de valabilitate; 

 chitanta de plata a taxei pentru concurs in valoare de 150 lei, conform OMS nr. 869/2015. 
 
Tematica de concurs este cea afisata pe site-ul Ministerului Sanatatii; 

 Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului in 
saptamanalul "Viata Medicala" nr. 19/12.05.2017, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa 
intre 31 si 90 de zile de la publicare. 

  Inscrierile se vor face in perioada 15 .05 - 29.05.02.017, iar perioada de completare a 
dosarelor incomplete este 30.05 - 05.06.2017. 
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Runos / telefon 021.334.42.66 int. 319. 
 
ATASAT PREZENTULUI ANUNT SE AFLA ANEXA NR. 3 LA ORDIN, IAR CANDIDATII VOR DEPUNE 

DOCUMENTE CONFORM ACESTEIA. 
 
 
 

http://idrept.ro/00172589.htm
http://idrept.ro/00069218.htm


 

                                                                                          CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
      Soseaua Berceni Nr.10, sector 4, Bucuresti  ~ E-mail: secretariatobregia@yahoo.com 

                                                                                Tel. centrala: +40 21 334.42.66; +40 21 334.42.83; +40 21 334.49.93  

                                                          Tel  directie: +40 21 334.82.50 ~ Fax: +40 21 334.71.64 

                                                                                                     Cod Fiscal 4266162 ~ Cont: RO02TREZ70421F335000XXXX -Trezoreria Sector 4 
 

Acest document contine date / informatii proprietatea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
  

 

 

ANEXA nr. 3: METODOLOGIA DE CALCUL al punctajului rezultat din analiza şi 

evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C) 

Nr. 

crt. 
Activitatea profesională şi ştiinţifică Punctajul 

1. Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care 

candidează 

10 puncte 

2. Media la examenul de specialitate *) 

3. Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar **) 

4. Doctorat 10 puncte 

5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul 

universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de 

Ştiinţe Medicale la data înscrierii la concurs) 

5 puncte 

6. A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului 

sănătăţii 

*) 

7. Fiecare atestat obţinut 5 puncte 

8. Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul 

punctajului înregistrat la colegiul profesional, la care 

candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani 

1/10 puncte din punctajul 

candidatului obţinut prin 

programele de educaţie 

medicală continuă, creditate 

de colegiile profesionale (se 

acordă maximum 50 de 

puncte) 

9. Activitatea de organizare (minimum un an) 

a) manager de spital sau alte instituţii sanitare 

b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 

c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în 

alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau 

educaţional la nivel naţional 

d) şef de secţie 

e) şef de dispensar - policlinică 

f) competenţă în managementul sanitar sau în conducerea 

serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele 

prevăzute la poziţia 7 

***) 

3 puncte 

3 puncte 

  

3 puncte 

  

2 puncte 

2 puncte 

4 puncte 

10. membru al societăţii/asociaţiei de specialitate 3 puncte 

 

*) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul 

notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 
puncte din media obţinută. 
**) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar. 

***) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef. 

    
 

 


