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ANUNŢ 
 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului  Vâlcea organizează concurs în 
conformitate cu prevederile Ordinului  MS nr.  869/2015, cu modificările  şi  
completările ulterioare,  pentru ocuparea unui post vacant de medic primar cu 1/2 
normă, specialitatea medicina de familie, din cadrul Compartimentului evaluarea factorilor de 
risc din mediul de viaţă şi muncă – Colectiv igiena colectivităţilor de copii şi tineret.                                

 
Actele necesare la înscriere: 

a)  cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – se completează la 
Birou RUNOS;  

b) copie 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 din sancţiunile prevăzute 

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 nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut la 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 pentru care candidează;  
h) chitanţă taxă de concurs  - 150 RON – se achită la casieria unităţii; 
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

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

termen de valabilitate. 
Înscrierile se fac la Biroul RUNOS în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia 

anunţului în “Viaţa medicală”, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de 
zile de la publicarea în “Viaţa medicală”. 

Postul a fost publicat în “Viaţa medicală” nr. 23/10.06.2022.  
 Tematica de concurs şi alte relaţii  suplimentare la Biroul RUNOS şi la telefon 
0250/747720 – int.  130. 
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