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 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care doreș-
te să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de speci-
alist sau primar;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale 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, republica-
tă, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului 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 candi-
dează;
 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 spi-
talului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 La concurs se pot înscrie nu-
mai candidații care au obținut 
minimum două puncte din cele 
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 
3 la ordin.
 La concurs se pot prezenta 
farmaciști cu minimum 2 ani ex-
periență profesională.
 Concursul va consta în urmă-
toarele probe: proba scrisă, proba 
clinică sau practică , analiza și eva-
luarea activității profesionale și 
științifice. Pentru proba scrisă un 
subiect va fi din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia vor fi afișate la sediul in-
stituției.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare privind 
organizarea și desfășurarea con-
cursului se pot obține de la Biroul 
RUNOSCAI, la tel.: 0269.210.979.

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ GIURGIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic Medicină generală cu 
drept de liberă practică în cadrul 
Compartimentului Recoltare, 
prelucrare, conservare și distri-
buție sânge.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:

 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului 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 candi-
dează;
 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 CTS 
Giurgiu.
 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 afi-
șată la sediul instituției.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ TELEORMAN
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de fami-
lie în cadrul Compartimentului 
Recoltare, procesare, conservare, 
distribuție sânge.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplica-
tă 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 să-
nătății, republicată, cu modifică-
rile ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului 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 candi-
dează;
 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 CTS 
Teleorman.
 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 afi-
șată la sediul instituției.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL 
HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Otorinolaringolo-
gie la Secția ORL;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă II;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Medicină de labo-
rator pentru Laboratorul de Ana-
lize medicale;
 • un post cu normă întreagă 
de medic dentist cu drept de li-
beră practică la Cabinetul de Me-
dicină dentară de urgență – UPU-
SMURD;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Psihiatrie pediatri-
că la Centrul de Sănătate Mintală 
pentru copii.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplica-
tă 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 modifi-
cările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului 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 candi-
dează;
 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 uni-
tății.
 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 spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul Ministerului 
Sănătății.
 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 tel.: 0254.215.051, int. 
133.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. 
AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ 
(JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
farmacist cu drept de liberă prac-
tică la Farmacia cu circuit închis 
al spitalului.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului 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 candi-
dează;
 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 afi-
șată 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. 
ALEXANDRU SIMIONESCU” 
HUNEDOARA (JUDEȚUL 
HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Chirurgie 
generală în cadrul Secției Chirur-
gie generală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului 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 pos-
tul 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 spi-
talului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs și bi-
bliografia vor fi afișate la sediul  
spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUNOS, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul 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.: 
0254.713.820, int. 210.


