SPITALUL JUDEȚEAN MAVROMATI BOTOȘANI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția
Chirurgie generală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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.
Concursul va consta din următoarele probe: proba scrisă (obligatorie) și proba clinică sau
practică (în funcție de particularitățile specialității publicate la concurs).
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0231.51.88.12, int. 1141.
SPITALUL ORĂȘENESC BREZOI (JUDEȚUL VÂLCEA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Fabricii nr. 2, Compartimentul RUNOS, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Tematica de concurs și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.:
0250.77.82.20; 0250.77.82.30.
SPITALUL ORĂȘENESC BREZOI (JUDEȚUL VÂLCEA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi – temporar vacante pe o perioadă de trei ani:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetricăginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologieimagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
laborator;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare,
medicină fizică și balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 spitalului.

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 cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Fabricii nr. 2, Compartimentul RUNOS, în
termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Tematica de concurs și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.:
0250.77.82.20; 0250.77.82.30.
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENI (JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie
cronici Dumbrăveni.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de căsătorie (dacă este
cazul).
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 este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0237.25.50.87, int. 31.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. IOAN CEL NOU” SUCEAVA
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie
la Secția Neurologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
generală la Secția Chirurgie generală;

 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
vasculară la Compartimentul Chirurgie vasculară;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția Ortopedie-traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la
Secția Neurochirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie
patologică pentru Laboratorul de Anatomie patologică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la
Cabinetul din Ambulatoriul integrat Nefrologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie la
Dispensarul TBC;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie,
cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în Îngrijiri paliative, la
Compartimentul Îngrijiri paliative;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă,
cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în Îngrijiri paliative, la
Compartimentul Îngrijiri paliative.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 spitalului.
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 specialist/primar în specialitatea
postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0230.22.20.98, int. 133.
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015 și a Ord. nr. 527/2001 – cu completările și
modificările ulterioare, două posturi cu normă întreagă de medic cu competențe limitate – pe o
perioadă determinată de doi ani.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Carol I nr. 117, în termen de 10 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile
lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la
încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0244.33.73.51, int. 102.
SPITALUL DE RECUPERARE „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de
reabilitare pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, copie a certificatului de naștere;

j) curriculum vitae;
k) copia asigurării de malpraxis medical pentru anul în curs.
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 este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală II;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologieimagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală - punct de lucru UPUSMURD;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologieimagistică medicală, cu atestat în Senologie imagistică, pentru Laboratorul de Radiologie și
imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie, cu
atestat/competență în Cardiologie invazivă și intervențională, pentru Laboratorul de Angiografie și
cardiologie intervențională;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie - Compartimentul Cardiologie intervențională;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și
maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie orală și maxilo-facială.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Găgeni nr. 100, Serviciul RUNOS, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.53.77.11, int. 286.
SPITALUL ORĂȘENESC HOREZU (JUDEȚUL VÂLCEA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 va fi achitată la casieria unității.
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 vor fi afișate 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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0250.86.06.20, int. 175.
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015 și a Ord. nr. 527/2001 – cu completările și
modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la
Secția Pneumologie I;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie la
Secția Pneumologie II;
 două posturi cu normă întreagă de medic cu competențe limitate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, tel.: 0244.36.92.15,
int. 230.
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD (JUDEȚUL
VASLUI)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie
pediatrică la Secția Pediatrie II – Compartiment Neurologie pediatrică;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie
la Secția Pneumologie II;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală
la Secția Chirurgie generală;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția
ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologieimatistică medicală, cu competență/atestat în Tomografie computerizată, pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă
la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la CPU – punct de lucru Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului, postată pe site-ul MS.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0235.41.64.40, int. 147.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD (JUDEȚUL
VASLUI)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Dermatovenerologie la
Compartimentul Dermatovenerologie;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie
generală;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă cronici;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;

 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la CPU;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la
Compartimentul Oncologie medicală;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie I;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie II;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul
Gastroenterologie;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Serviciul Prevenire
și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infectioase la Secția Bol
infecțioase;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul Prevenire
și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală
pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;


 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția
Obstetrică-ginecologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul MS.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0235.41.64.40, int. 147.
SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA (JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie
la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la
Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologieimagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la
Compartimentul ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
UNITATEA MILITARĂ 01411 BÂRLAD
din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic
șef) – funcție militară.
Persoanele care vor fi declarate câștigătoare în urma selecției vor fi chemate/rechemate în
activitate în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și
obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările șiu completările ulterioare.
I. Condițiile generale de participare la selecție:
a) au cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, termen calculat de
la data depunerii cererii de înscriere la selecție;
b) nu au fost condamnați, nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată
sau judecați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
profesiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri să se
angajeze în scris că, la data chemării/rechemării în activitate vor renunța la această calitate;
d) împlinesc vârsta de cel mult 50 de ani în anul desfășurării selecției;
e) nu fac parte din organizații interzise de legislația românească și nu sunt membri ai unor
organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
f) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a
orginii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
g) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor
organizații sau asociații comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează în scris
că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
h) fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecție, prin documente emise de
medicul de familie;
i) își exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la
informații clasificate, potrivit legii, în cazul în care sunt chemați în activitate;

j) medicii-femei declară în scris că își asumă toate riscurile în situația în care, pe parcursul
susținerii probelor de selecție, se află în stare de graviditate/maternitate.
II. Condițiile specifice de participare la selecție:
a) sunt absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical
acreditate;
b) dețin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
relementărilor în vigoare;
c) sunt confirmați ca medic în specialitatea Medicină de familie, nu au fost sancționați și nu
se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
III. Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
1) Înscrierea candidaților – se face prin depunerea, în termen de 15 zile calendaristice de la
data publicării anunțului, la U.M. 01411 Bârlad cu sediul în loc. Bârlad, str. Tecuciului nr. 1-2, a
dosarului de înscriere ce va avea următorul conținut:
a) cererea de înscriere la selecție – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale
patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru 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 certificatului de naștere;
k) copia certificatului de căsătorie, acolo unde este cazul;
l) fișa de examinare medicală – document tipizat;
m) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
n) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;
o) formular de bază – date personale – document tipizat.
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. Documentele tipizate se pun la dispoziția candidaților de către U.M. 01411 Bârlad,
se completează de către aceștia, cu excepția fișei de examinare medicală, și se depun la dosar în
termenul legal. Pentru certificarea copiilor se vor prezenta și documentele în original, după care
acestea vor fi restitute posesorilor. Toate documentele necesare înscrierii la concurs vor fi depuse
într-un dosar de plastic.
2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție constă în analizarea
dosarelor din punctul de vedere al conformității și al corectitudinii documentelor depuse la dosar,
precum șid in punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor pentru participarea la concurs.
3) Preselecția constă în parcurgerea unor probe eliminatorii de aptitudini, respectiv evaluarea
psihologică, evaluarea nivelului pregătririi fizice și examinarea medicală.
4) Concursul/examenul se organizează și se desfășoară în termenele și condițiile prevăzute
de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5) Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate – după
validarea concursului și expirarea termenului de depunere a contestațiilor se vor iniția demersurile
necesare în vederea autorizării accesului la informații clasificate a candidatului declarat câștigător.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului,
conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul UM
01411 Bârlad, str. Tecuciului nr. 1-2, jud. Vaslui și pe site-urile: www.mapn.ro și www.forter.ro.
Persoană de contact Ibănescu Dragoș-Vasile, tel.: 0235.42.44.30, int. 304.
UNITATEA MILITARĂ 01249 ARAD
din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic Medicină generală/Medicină de familie cu drept de liberă practică
(medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați „admis” în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care
decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea
chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1, și art. 2 din Anexa 1 la
Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat
în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul UM 01249 Arad dosarul de înscriere care va cuprinde
documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016,
publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale
pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al
unității, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul UM 01249 Arad, str. Cetății nr. 1-3, jud. Arad, în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la
punctul de relații cu publicul. Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale

căror dosare sunt incomplete le pot completa. Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe
teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului,
conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica, precum și organizarea concursului se pot obține la
sediul UM 01249 Arad, str. Cetății nr. 103, jud. Arad și pe site-ul: www.forter.ro. Persoană de
contact Prepeliță Valentin-Adrian, tel.: 0257.28.07.00, int. 111.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
generală la Secția Chirurgie I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie
la Secția Gastroenterologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul MS.
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
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERIN (JUDEȚUL
MEHEDINȚI)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Secția
Urologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare,
medicină fizică și balneologie la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția Ortopedie-traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină sportivă la
Ambulatoriul integrat, Medicină sportivă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 valabilitate.
Condițiile oferite și tematica de concurs sunt prezentate pe site-ul spitalului:
www.spitjudseverin.ro
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0252.31.37.51, int. 105.
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, un post de asistent de cercetare științifică
(kinetoterapeut) în cadrul Colectivului de cercetare Medicină internă-nefrologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copieextras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului,
precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări
reprezentative;

f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul
comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului,
de la depunerea raportului comisiei de concurs.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC (JUDEȚUL HARGHITA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0266.32.41.93, int. 109.
CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. ION STOIA” BUCUREȘTI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul Infecții asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologieimagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare,
medicină fizică și balneologie la Cabinetul de RMFB – Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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. Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale sau în
copii legalizate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2 – Biroul
Resurse Umane, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.211.68.48.
SPITALUL DE BOLI CRONICE „SF. IOAN” TÂRGU FRUMOS (JUDEȚUL IAȘI)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie cu atestat în
Îngrijiri paliative.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.

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
publicarea în „Viața medicală”.
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
instituţie subordonată Ministerului Justiţiei
scoate la
CONCURS
în conformitate cu Ordinul m.s. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.
293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată, un număr de 8 posturi vacante de medic, pentru următoarele unităţi:
Administraţia Naţională a Penitenciarelor:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie – ofiţer (medic);
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă – ofiţer
(medic);
Penitenciarul București-Rahova:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie;
Penitenciarul Craiova:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie;
Penitenciarul Galați:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie;
Penitenciarul Gherla:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie;
Penitenciarul Giurgiu:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie;
Penitenciarul Mioveni:
– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie.
Întrucât posturile scoase la concurs sunt de ofiţer în sistemul penitenciar candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic
pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7
ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
Candidaţii din sursă internă, în plus faţă de condiţiile enumerate mai sus, trebuie să:
a) nu se afle în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate;
b) nu fi fost evaluaţi cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior
organizării concursului (pentru persoanele care nu au fost evaluate în anul anterior organizării
concursului, se va avea în vedere ultima evaluare anuală a performanţelor activităţii profesionale
individuale).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii care a scos postul la concurs în termen de 15
zile calendaristice de la data publicării anunţului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă
între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Candidaţii vor depune la sediile unităţilor care au posturile scoase la concurs, dosarul care
va conţine următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar – pentru candidaţii din sursă externă;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru 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 în cuantum de 150 lei (doar pentru candidaţii din sursă externă) și se
achită la casieria unității care are postul scos la concurs.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Posturile scoase la concurs fiind de ofiţer în sistemul penitenciar, dosarele de candidat vor
mai cuprinde suplimentar faţă prevederile art. 6 din Ordinul m.s. nr. 869/2015 şi următoarele acte
specifice concursurilor de încadrare în sistemul penitenciar:
a) copia certificatului de căsătorie (unde este cazul);
b) curriculum vitae – model european, semnat şi datat pe fiecare pagină;
c) copia livretului militar, unde este cazul;
d) copia foii matricole a diplomei de studii;
e) copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior,
funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi după caz în specialitate;
f) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de
securitate ca poliţie politică (se completează la unitate cu ocazia înscrierii);
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit
dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani şi că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea de
infracţiuni (se completează la unitate cu ocazia înscrierii);
h) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare
neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
i) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale din anul anterior organizării
concursului sau pentru candidaţii care nu au fost evaluaţi în anul anterior organizării concursului,
copie de pe ultima fişă de evaluare anuală a performanţelor profesionale – pentru candidaţii din
sursă internă.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de
documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse
umane din cadrul unităţii la care sunt scoase posturile la concurs.
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale (certificată pentru
conformitate cu originalul), se eliberează la cerere de către structura de resurse umane din unitatea
în care este încadrat funcţionarul public cu statut special.
În cazul schimbării numelui, documentele prevăzute mai sus se depun însoţite de documente
care justifică acest lucru (copii ale certificatelor de naştere, căsătorie etc.).
Baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul nr. M. 55-107-2587/C-10357-210-496831 din 30 aprilie 2014.

Starea de sănătate va fi certificată în baza fişei medicale – pentru candidaţii din sursă externă
sau adeverinţei medicale – pentru candidaţii din sistemul penitenciar – funcţionari publici cu statut
special, eliberate conform metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al ANP nr. 558
din 23.10.2015.
Anterior probelor de concurs, candidaţii vor susţine testarea psihologică (taxa de testare
psihologică este în valoare de 70 de lei, rezultatul respins la testare psihologică este eliminatoriu).
Tematicile şi bibliografiile de concurs sunt cele stabilite pentru examenul de medic specialist
în specialităţile respective, postate pe site-ul Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro – Specialişti –
Concursuri – Examene şi concursuri naţionale – Tematica examenului de medic specialist
specialitatea medicină de familie, respectiv Tematica pentru ocupare de post medici specialişti).
Informaţii suplimentare privind condiţiile şi actele specifice pentru participarea la concurs se
pot obţine de la sediul unităţii care a scos postul la concurs, se vor afişa pe site-ul: anp.gov.ro –
Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare sau de la Administraţia
Naţională a Penitenciarelor – Direcţia de Supraveghere Medicală, tel.: 021.208.61.50, int. 27474.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Cabinetul de Cardiologie din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
laborator pentru Laboratorul de Analize medicale spital;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având
atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia cu circuit
închis.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic/farmacist specialist în specialitatea
postului, postată pe site-ul MS.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.21.48.18.
INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE „ANA ASLAN”
BUCUREȘTI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, cu
atestat/competență în Ecografie cardiacă la Ambulatoriul integrat, sediul central – str. Căldărușani
nr. 9, sector 1, București;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la
Ambulatoriul integrat, sediul central – str. Căldărușani nr. 9, sector 1, București;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie
generală la Farmacia cu circuit închis, sediul central – str. Căldărușani nr. 9, sector 1, București.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist/farmacist primar în
specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Căldărușani nr. 9, sector 1, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int. 123.
INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT
TG. MUREȘ
scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie cardiovasculară la
Secția clinică Chirurgie cardiovasculară (adulți și copii).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
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
publicarea în „Viața medicală”.
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI
„ALESSANDRESCU-RUSESCU” BUCUREȘTI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală în cadrul Componentei Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, Serviciul
RUNOS, 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 publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul
de Medicina muncii din Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 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 spitalului.
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 specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0242.31.44.71, int. 176/121.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și
balneologie la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie Eforie Sud.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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, 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 candidează;
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.
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 specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul MS.
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
publicarea în „Viața medicală”.

