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Anunţuri
SPITALUL DE PEDIATRIE 
PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulte-
rioare și cu prevederile Ord. m.s.p. 
nr. 1.706/2007 cu modificările și 
completările ulterioare, următoa-
rele funcții:
 • șef Secția Pediatrie II;

• șef Secția Chirurgie și orto-
pedie pediatrică;

• șef Secția ATI;
• șef Compartiment Primiri Ur-

gențe;
• șef Laborator Radiolo-

gie-imagistică medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză 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 punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 2 la normele  
menționate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, 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 uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică 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 specialitate 
și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a secției/ 
compartimentului/ laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria unității.
 La toate actele depuse în co-
pie se prezintă și originalul pentru 
conformitate.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea postului, speciali-
tate pe care o practică în mod cu-
rent și în care sunt confirmați prin 
ordin al m.s.p. (vechimea în speci-
alitate decurge de la data confir-
mării și încadrării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ulti-
mii 2 ani de unitățile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum și cele căro-
ra le-a încetat contractul de admi-
nistrare în condițiile stabilite la 
art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care 
au împlinit vârsta de pensionare 
conform legii, nu pot participa la 
concurs. 
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe:  

interviu – susținerea proiectului 
de management, probă scrisă, pro-
bă clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susține după subiecte din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare și legisla-
ția secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practi-
că se susține pe baza metodologiei 
stabilite pentru obținerea titlului 
de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității Compartimentul 
RUNOS, bd. Independenței nr. 18, 
în termen de 15 zile de la apari-
ția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în termen de mi-
nimum 30 de zile și maximum 90 
de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Compartimentul RUNOS, 
tel.: 0787.439.488.

UNITATEA MILITARĂ 02000 
BUZĂU din cadrul Ministerului 
Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Medicină de familie din cadrul 
Cabinetului medical al unității - 
gradul funcției căpitan.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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 în valoare de 150 lei;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Detalii suplimentare privind 
condițiile generale și specifice de 
participare, conținutul dosarului 
de înscriere, graficul activităților 
și procedura de concurs, tematica 
și bibliografia sunt afișate pe pagi-
na de internet a Statului Major al 
Apărării și la sediul U.M. 02000 cu 
sediul în Buzău, str. Hangarului nr. 
2, județul Buzău, sau se pot obține 

la telefon: 0238.723.556, persoană 
de contact Moroșanu Andreea.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de biolog 
debutant în cadrul Centrului Re-
gional de Sănătate Publică Timi-
șoara, Secția Sănătatea în relație 
cu mediul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre sancțiunile prevăzute la art. 
39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 
nr. 460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog 
și chimist, înființarea, organizarea 
și funcționarea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de  
valabilitate.
 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant sau 
chimist debutant, documentele 
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
iesc cu declarația pe propria răs-
pundere a candidatului.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 021.318.36.05 și la se-
diul unității.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU (JUDEȚUL 
BUZĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Cardiologie la Secția Cardiologie;

 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Cardiologie la Compartimentul 
Terapie intensivă – coronarieni;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Neurologie la Secția Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infecți-
oase la SPIAM;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Compartimen-
tul ATI;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pediatrie la 
Secția Pediatrie;
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Neo-
natologie la Secția Neonatologie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Oncologie medicală la Secția On-
cologie medicală;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radio-
logie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie și ima-
gistică medicală;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Oncologie 
medicală la Cabinetul de Oncologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice 
la Cabinetul de Diabet, nutriție și 
boli metabolice;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină 
generală cu drept de liberă prac-
tică, având competență/atestat 
în medicină de urgență la UPU-
SMURD.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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.

 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Pentru tinerii specialiști, uni-
tatea susține costurile aferente 
contractelor de locațiune – locu-
ință de serviciu și utilități în limita 
unui plafon lunar de 1.000 de lei.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia sunt cele afișate pe site-ul 
Ministerului Sănătății pentru exa-
menul de medic specialist în spe-
cialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BACĂU 
(JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie la Secția 
Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de familie la 
Cabinetul de Planificare familială;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radioterapie pentru 
Laboratorul de Radioterapie;
 • un post cu normă întrea-
gă de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Chirur-
gie vasculară la Secția Chirurgie  
generală;
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Psihiatrie pe-
diatrică la Secția Pediatrie – Com-
partiment NPI.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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 
dintre 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 cal-
cularea 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.
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 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului și se 
află pe site-ul Ministerului Sănă-
tății (www.ms.ro – concursuri).
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Serviciul Resurse Umane, 
tel.: 0234.534.000, int. 1374.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL 
ANDREI” CONSTANȚA 
(JUDEȚUL CONSTANȚA)
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 specialist confirmat în spe-
cialitatea Pediatrie în cadrul UPU-
SMURD.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs – Cole-
giul Medicilor;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre 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 (Certifi-
cat profesional curent);
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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 – A5;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate, certificat 
de naștere, certificat de căsătorie 
(după caz);
 j) curriculum vitae.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 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, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
HOREZU (JUDEȚUL VÂLCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
rezident ultimul an confirmat în 
specialitatea Pediatrie în cadrul 
Secției Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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 unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia vor fi afișate la sediul spita-
lului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0250.860.620, int. 175 
– Serviciul Resurse Umane.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL 
ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
în specialitatea Pneumologie în 
cadrul Secției Pneumologie.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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 
dintre 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 cal-
cularea 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 unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului, pos-
tată pe site-ul Ministerului Sănă-
tății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL 
ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de biolog 
debutant în cadrul Serviciului de 
Anatomie patologică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre sancțiunile prevăzute la art. 
39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 
nr. 460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog 
și chimist, înființarea, organizarea 
și funcționarea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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 unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.

 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant sau 
chimist debutant, documentele 
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
iesc cu declarația pe propria răs-
pundere a candidatului.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA 
(JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu jumătate de nor-
mă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Psihiatrie în ca-
drul Ambulatoriului integrat – Ca-
binet Psihiatrie adulți;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Radiologie-imagistică me-
dicală, cu atestat de studii comple-
mentare în tomografie computeri-
zată și imagistică prin rezonanță 
magnetică, în cadrul Laboratorului 
de Radiologie și imagistică medi-
cală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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 unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Bibliografia și temati-
ca de concurs pot fi con-
sultate pe site-ul unității:  
https://infectioasecluj.ro sau la 
Serviciul RUNOS al spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, str. Iuliu Moldo-
van nr. 23 – Serviciul RUNOS și RP, 
în termen de 15 zile calendaristi-
ce de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Serviciul RUNOS și RP al 
spitalului, tel.: 0364.130.175.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
„ELISABETA DOAMNA” GALAȚI 
(JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Psihiatrie la Secția clinică 
Psihiatrie I;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Psihiatrie la Secția clini-
că Psihiatrie I;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Psihiatrie la Secția Psi-
hiatrie III;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Psihiatrie pediatrică la 
compartimentul Psihiatrie copii;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Epidemiologie la Com-
partimentul de Prevenire și limita-
re a infecțiilor asociate asistenței 
medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Unitatea oferă salariul cores-
punzător, bonuri de masă, echipa-
ment de protecție și altele.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL 
BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Stomatologie  
generală.
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 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul instituției.

 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL 
PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, următoarele funcții:
 • șef Secția Medicină internă;
 • șef Secția Oncologie medica-
lă.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză 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 punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 2 la normele  
menționate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, 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 uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică 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 specialitate 
și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a secției;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea postului, speciali-
tate pe care o practică în mod cu-
rent și în care sunt confirmați prin 
ordin al m.s.p. (vechimea în speci-
alitate decurge de la data confir-
mării și încadrării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ulti-
mii 2 ani de unitățile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum și cele cărora 
le-a încetat contractul de adminis-
trare în condițiile stabilite la art. 5, 
lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 
1.406/2006, sau cele care au împli-
nit vârsta de pensionare conform 
legii, nu pot participa la concurs. 
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – 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 do-
meniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare și legisla-
ția secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practi-
că 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 în 
termen de minimum 30 de zile și 
maximum 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL 
URZICENI (JUDEȚUL 
IALOMIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
urgență la CPU;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pediatrie la 
Secția Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
laborator pentru Laboratorul de 
Analize medicale.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
dintre 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 cal-
cularea 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Tematica de concurs și alte re-
lații suplimentare se pot obține la 
Biroul RUNOS al spitalului, tel.: 
0243.255.375, int. 131.

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA 
(JUDEȚUL HARGHITA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Urologie la Compartimentul 
Urologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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 
dintre 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 cal-
cularea 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 sediul unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.

 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA 
(JUDEȚUL HARGHITA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Epidemio-
logie la CSPIAAM;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infecți-
oase la CSPIAAM;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ATI la Com-
partimentul ATI.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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 
dintre 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 cal-
cularea 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 sediul unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea 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 comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea ATI în cadrul Secției ATI;

Închiriez spaţiu pentru cabinete medicale, 
strada Sf. Ștefan nr. 7, sector 2, București.

Contact: 0723.644.293

Médecin biologiste (medic de laborator) pour 
les laboratoires BIO67- BIOSPHERE, laboratoire 
de biologie médicale multi-sites composé à ce 
jour de 42 laboratoires et 7 plateaux techniques, 
implantés en Alsace.

• Lieu de travail: opportunités sur l’Eurométropole de Strasbourg 
et dans les régions Sud et Nord de Strasbourg avec possibilité de 
partager son temps de travail entre le plateau technique et un ou 
plusieurs sites.

• Expérience: débutant accepté, spécialisé ou polyvalent.

• Type de contrat: Travailleur indépendant avec évolution rapide 
vers le statut d’associé en fonction de votre motivation et de votre 
implication. 

• Avantages: rémunération attractive.

Nous sommes à la recherche de médecins biologistes à temps complet 
(4,5 jours par semaine) ou à temps partiel.

Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation par 
mail, à Mme Nada Haurany n.haurany@bio67.fr et Mr. Christian 
Laeng c.laeng@bio67.fr.

MEDICI ȘI ASISTENȚI ROMÂNI,
MUTAŢI-VĂ ÎN IRLANDA!

Căutăm medici de toate specialităţile (specialiști, primari) și 
asistenţi

• înregistrare directă și rapidă la Colegiul Medicilor din Irlanda
• înregistrare directă și rapidă la Ordinul Asistenţilor Generaliști 

din Irlanda
• contract pe perioadă determinată
• salarii atractive
• asistenţă la cazare.

International Recruitment Experts, 
Mr. ALRawi – WhatsApp 0040773.978.991

bmmbmm771@gmail.com 
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 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de urgen-
ță în cadrul Secției UPU;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic rezident ulti-
mul an confirmat în specialitatea 
Medicină de urgență în cadrul  
Secției UPU;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală în cadrul Laborato-
rului de Radiologie și imagistică 
medicală.
 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 me-
dici, medici dentiști, farmaciști,  
respectiv adeverință de confirma-
re în gradul profesional pentru 
biologi, 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 dintre 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 pen-
tru 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 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 și biblio-
grafia sunt cele pentru examenul 
de medic specialist în specialita-
tea postului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul spitalului – Serviciul 
RUNOS, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organi-
zează 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.

SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI 
(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină in-
ternă la Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie la Cabi-
netul de Neurologie – Ambulato-
riul integrat;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală pentru Laboratorul 

de Radiologie și imagistică medi-
cală.
 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 me-
dici, medici dentiști, farmaciști,  
respectiv adeverință de confirma-
re în gradul profesional pentru 
biologi, 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 dintre 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 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 pen-
tru 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 și bibliografia de 
concurs sunt cele pentru exame-
nul de medic specialist în specia-
litatea postului, afișate pe site-ul 
Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul spitalului, str. Indepen-
denței nr. 52, 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 se 
pot obține la Biroul RUNOS, 
tel.: 0244.272.518 tasta 8 sau 
0244.272.527.

SPITALUL MILITAR DE 
URGENȚĂ „REGINA MARIA” 
BRAȘOV (JUDEȚUL BRAȘOV)
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 primar confirmat în 
specialitatea Anestezie și terapie 
intensivă la Secția Anestezie și 
terapie intensivă – personal con-
tractual civil.
 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 dintre 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 pen-
tru 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 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”.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
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 
biolog specialist în cadrul Labo-
ratorului de diagnostic și investi-
gare în sănătate publică – chimie 
sanitară și toxicologie.
 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 me-
dici, medici dentiști, farmaciști,  
respectiv adeverință de confirma-
re în gradul profesional pentru 
biologi, 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 
dintre sancțiunile prevăzute la art. 
39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 
nr. 460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog 
și chimist, înființarea, organizarea 
și funcționarea OBBCSSR;
 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 pen-
tru 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 insti-
tuției.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica cu 
originalul, sau se prezintă copii 
legalizate. Documentele prevă-
zute la lit. d), f) și g) sunt valabile 
trei luni și se depun la dosar în 
termen de valabilitate.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia sunt cele stabilite pentru 

examenul de biolog specialist 
în specialitatea chimie sanitară, 
postate pe site-ul Ministerului 
Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul DSP Bacău – Biroul  
RUNOS, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț. În cazul în care ultima zi 
de înscriere coincide cu o zi ne-
lucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere in-
clusiv în prima zi lucrătoare după 
expirarea celor 15 zile. Concursul 
se organizează în perioada cu-
prinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS, tel.: 
0234.512.850, int. 115.

SPITALUL MILITAR DE 
URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU 
AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) 
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 Chirurgie orală și 
maxilo-facială în Compartimen-
tul Chirurgie orală și maxilo-fa-
cială din Secția ORL – funcție 
civilă.
 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 me-
dici, medici dentiști, farmaciști,  
respectiv adeverință de confirma-
re în gradul profesional pentru 
biologi, 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 dintre 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 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 pen-
tru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 j) copia atestatului de studii 
complementare;
 k) curriculum vitae.
 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 și bibli-
ografia sunt cele precizate pe si-
te-ul Ministerului Sănătății pen-
tru examenul de medic specialist, 
specialitatea Chirurgie orală și 
maxilo-facială.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul spitalului din Sibiu, bd. 
Victoriei nr. 46, 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 se pot ob-
ține la tel.: 0269.211.209, int. 112 
sau la sediul spitalului, bd. Victo-
riei nr. 46 – Biroul Resurse Umane.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL 
GORJ)
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 biolog pentru Laboratorul de 
Analize medicale;
 • un post cu normă întreagă 
de biolog debutant pentru Labo-
ratorul de Analize medicale.
 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 me-
dici, medici dentiști, farmaciști,  
respectiv adeverință de confirma-
re în gradul profesional pentru 
biologi, 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 dintre sancțiunile prevăzute 
la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din 
Legea nr. 460/2003 privind exer-
citarea profesiunilor de biochi-
mist, biolog și chimist, înființa-
rea, organizarea și funcționarea 
OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical format 
A5 din care să rezulte că este apt 
din punct de vedere fizic și neu-
ropsihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 j) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (certi-
ficat de căsătorie, certificat de di-
vorț, hotărâre judecătorească etc.).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul unității.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica de 
un reprezentant al angajatorului. 
Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de vala-
bilitate.
 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant sau 
chimist debutant, documentele 
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
iesc cu declarația pe propria răs-
pundere a candidatului.
 Spitalul oferă toate drepturile 
prevăzute în Contractul colectiv 
de muncă, Regulamentul intern și 
legislația în vigoare.
 Tematica de concurs și bi-
bliografia se găsesc la Serviciul  
RUONS.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, str. Progresului 
nr. 18 – Serviciul RUONS, în ter-
men 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 tel.: 0253.237.233, int. 
307 sau la sediul spitalului din 
str. Progresului nr. 18 – Serviciul 
RUONS.


