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 primar confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPUSMURD.
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 - 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.
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”.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Cardiologie;
 șef Secția Oncologie medicală;
 șef Secția Neonatologie;
 șef Secția Ortopedie și traumatologie;
 șef Secția ORL;
 șef Secția ATI;
 șef Secția Neurologie;
 șef Secția Boli infecțioase;
 șef Secția Psihiatrie acuți;
 șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 șef Laborator Analize medicale;
 șef Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 șef Serviciul Anatomie Patologică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere 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 unităților în care și-a desfășurat activitatea 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/laboratorului/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Candidații vor prezenta originalele actelor depuse în copie, pentru a putea fi semnate pentru
conformitate exemplarele xerocopiate depuse la dosar.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul,
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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0258.82.08.25, int. 146.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile legale, următoarele funcții:
 șef Centrul de Sănătate Mintală copii;
 șef Dispensar TBC.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declarație pe propria răspundere 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 5 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul 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 ambulatoriului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Candidații vor prezenta originalele actelor depuse în copie, pentru a putea fi semnate pentru
conformitate exemplarele xerocopiate depuse la dosar.
Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul,
în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează după 30 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0258.82.08.25, int. 146.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările și completările
ulterioare, funcția de șef Unitatea Primiri Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul 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 unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Candidații vor prezenta originalele actelor depuse în copie, pentru a putea fi semnate pentru
conformitate exemplarele xerocopiate depuse la dosar.
Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină
de urgență, cu grad de medic specialist sau primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără
întrerupere în cadrul unei UPU.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management,
proba scrisă, proba clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația
secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic primar.
Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul,
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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0258.82.08.25, int. 146.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
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 Neonatologie la
Secția Neonatologie.
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 se prezintă însoțite de documentele originale care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau se
prezintă copii legalizate.
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”.
PRECIZĂRI
 La anunțul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (jud. Dolj), publicat în „Viața
medicală” nr. 45 din 09.11.2018, în loc de: un post cu normă întreagă de biolog debutant la Serviciul
Managementul calității serviciilor medicale, se va citi: un post cu normă întreagă de biolog
debutant, având certificat de formare profesională în Managementul calității în spitale, la
Serviciul Managementul calității serviciilor medicale. Perioada de înscriere se prelungește cu 15
zile de la publicarea prezentei precizări.
 La anunțul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș (jud. Harghita), publicat în „Viața medicală”
nr. 45 din 09.11.2018, în loc de: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în

specialitatea Psihiatrie, se va citi: două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în
specialitatea Psihiatrie.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
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 Psihiatrie la Compartimentul
Psihiatrie cronici Baia de Arieș;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul
Neurochirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Secția ORL.
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. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau se
prezintă copii legalizate.
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 CLINIC NR. 1 CĂI FERATE WITTING 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 primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală
pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală spital.
Postul este prevăzut în structura organizatorică a spitalului, aprobată prin Ordinul nr.
1120/13.10.2015 al ministrului transporturilor.
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;are 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 va achita 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 tel.: 021.317.00.68, int. 203.
SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI FERATE WITTING BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie în cadrul
Comisiei Medicale în Siguranța Transporturilor din Ambulatoriul de specialitate Gara de Nord –
temporar vacant pe o perioadă de 12 luni.
Postul este prevăzut în structura organizatorică a spitalului, aprobată prin Ordinul nr.
1120/13.10.2015 al ministrului transporturilor.
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 va achita 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 va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 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 tel.: 021.317.00.68, int. 203.
SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG (JUDEȚUL HUNEDOARA)
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 Sănătate publică și
management la Biroul Managementul calității.
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.
Spitalul oferă condițiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, titlul VII, cu modificările și
completările ulterioare.
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 privind participarea la concurs, tematica se pot obține la Biroul RUNOS,
tel.: 0354.40.88.94/95, int. 134.
SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția clinică Alergologie și imunologie clinică;
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Laborator Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere 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 unităților în care și-a desfășurat activitatea 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/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru
didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică 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
publicarea în „Viața medicală”.
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de chimist principal confirmat în specialitatea Toxicologie pentru
Laboratorul de Diagnostic și investigare în sănătate publică – Chimie sanitară și toxicologie.
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. 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
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 instituției.
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 postată pe site-ul instituției și se va afișa la avizierul acesteia.
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.: 0259.47.63.59 – Biroul Resurse Umane.
SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
precum și prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, pentru aprobarea
Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în
vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în
unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și
completările ulterioare:
 un post militar cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie
la Compartimentul Psihiatrie (șef Compartiment Psihiatrie);
 un post militar cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Secția
Farmacie, microstructura Farmacie ambulator.
Selecția candidaților pentru aceste posturi se organizează de către spital și presupune
parcurgerea următoarelor etape:
– publicitatea posturilor vacante;
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor:
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 sau contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili 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
ordinii 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.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a), c), e)-g), i) și j) se declară pe proprie răspundere,
în cuprinsul cererii de înscriere la selecție.
Condițiile specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor:
a) sunt absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical
acreditate;
b) dețin certificat de membru al colegiului medicilor, respectiv certificat de membru al
colegiului farmaciștilor, cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
c) sunt confirmați ca medici specialiști sau medici primari în specialitatea Psihiatrie,
respectiv sunt absolvenți cu diplomă de licență ai Facultății de Farmacie, corespunzător posturilor
vacante pentru încadrarea cărora se organizează selecția, și 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.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”
Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 22, tel.: 0264.40.34.01, int. 315, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț în „Viața medicală”, prin depunerea unui dosar care
cuprinde:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea
căruia dorește să participe la selecție – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa la
Ordinul nr. M.70/2016;
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) fișa de examinare medicală – document tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis;
n) 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. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă și în original și se restituie după
certificarea copiilor. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se
completează de candidați și se depun la dosar în termenul de depunere al dosarului, cu excepția
fișei de examinare medicală.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție se realizează în termen de 5
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor și constă în analizarea
dosarelor din punctul de vedere al conformității și al corectitudinii documentelor depuse la dosar,

precum și din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor pentru participarea la concurs prevăzute
de metodologia aprobată prin Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 și de dispozițiile art.
6, din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015.
Contestarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție și
soluționarea contestațiilor se realizează în termenele și condițiile prevăzute la art. 6, alin. (6) din
Anexa nr. 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală.
Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă
participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea
psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații sociocomportamentale, cu aprobarea șefului Direcției Generale Management Resurse Umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din
cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Structurile care desfășoară evaluarea psihologică și evaluarea nivelului pregătirii fizice
eliberează fiecărui candidat adeverințe care atestă participarea la probele de aptitudini și rezultatele
obținute, în ziua desfășurării probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii de aptitudini prevăzute la lit. a) și b) nu pot fi contestate.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de
informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților
în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate
națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care
urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în
serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează
selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și
postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Pe parcursul examinării medicale se desfășoară în totalitate examenele clinice prevăzute în
fișa de examinare medicală. Aceasta se completează integral de către unitatea sanitară care
efectuează examinarea, pe baza antecedentelor personale patologice și a rezultatelor examinării.
Rezultatele examinării medicale, consemnate în fișe, se aduc la cunoștință candidaților, iar
fișele de examinare completate se depun la dosarele de înscriere.
Fișele medicale se depun de către candidații declarați „apt” la Biroul Resurse Umane al
spitalului în termen de o zi lucrătoare de la încheierea acestora, respectiv de la soluționarea
eventualelor contestații.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini din
cadrul preselecției pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante.
Candidații declarați „inapt” și „respins” la una dintre probele de aptitudini sunt eliminați din
concurs și li se restituie, la cerere, dosarele de înscriere.
Rezultatele preselecției se aduc la cunoștința fiecărui candidat, prin afișare la sediul unității
și pe pagina oficială de internet a spitalului.
Concursul se organizează de către spital în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea anunțului în „Viața medicală”, în condițiile prevăzute de Ord. m.s. nr. 869/2015.
Tematica de concurs stabilită este următoarea: pentru postul de șef compartiment psihiatrie –
cea specifică ocupării posturilor vacante de medici specialiști, în specialitatea psihiatrie, publicată
pe site-ul Ministerului Sănătății, iar pentru postul de farmacist cu drept de liberă practică – cea
publicată pe pagina oficială de internet a spitalului, avizată de Colegiul Farmaciștilor Cluj.

Aspecte detaliate privind modul de parcurgere a etapelor de selecție, a probelor de aptitudini
și calendarul desfășurării concursului vor fi afișate la sediul unității și pe pagina oficială de internet
în termen de o zi lucrătoare de la publicarea prezentului anunț.
Persoanele declarate câștigătoare în urma desfășurării concursului se propun pentru
chemarea în activitate în corpul ofițerilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
Direcția Medicală, ca Autoritate de Sănătate Publică pentru unitățile sanitare din rețeaua
sanitară a Ministerului Apărării Naționale, a transmis cu adresa nr. A.8595 din 19.10.2018,
aprobarea ministrului apărării naționale pentru organizarea și desfășurarea selecției în vederea
încadrării funcțiilor.
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 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 Geriatrie și gerontologie la
Cabinetul de Geriatrie și gerontologie 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.
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, camera 10, 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.: 021.319.50.87.
SPITALUL ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ (JUDEȚUL MUREȘ)
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 de
urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Urologie la Cabinetul de Urologie din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția
Obstetrică-ginecologie – 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,
postată pe site-ul MS: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Examene și concursuri naționale.
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.: 0265.41.18.89.
SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „REGINA MARIA” BRAȘOV
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 urgență la
Compartimentul Primiri Urgențe.
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 afișată la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, 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 Biroul Resurse Umane, tel.: 0268.41.63.93, int. 111.
SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
precum și prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și
completările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală
la Secția clinică Chirurgie generală – funcție militară;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția clinică Medicină internă – funcție militară.
Persoana care va fi declarată „admis” în urma desfășurării concursului pentru posturile
vacante sus-menționate va fi chemată/rechemată în activitate ca ofițer, cu gradul maxim de colonel,
și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile ce decurg din
aceasta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare și ale Ord. ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu
modificările și completările ulterioare.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea
chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului
apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Dosarul de înscriere la concurs 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,
completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015,
cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru care dorește să
participe 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) fișa de examinare medicală – document tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis;
n) formular de bază – date personale – document tipizat.
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. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de
candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Actele
prevăzute a fi depuse în copie se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.

Documentele vor fi cuprinse într-un dosar cu șină.
Tematica de concurs se poate accesa pe site-ul: www.ms.ro, pe site-ul spitalului:
www.smuis.ro și la avizierul unității.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
a) înscrierea candidaților;
b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
c) preselecția;
d) concursul/examenul;
e) efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se
desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidații
declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații sociocomportamentale, cu aprobarea șefului Direcției Generale Management Resurse Umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din
cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Baremele de promovare ale evaluării psihologice și nivelului pregătirii fizice a acestora,
locul și perioada desfășurării lor se vor comunica ulterior.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de
informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților
în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate
națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care
urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în
serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează
selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și
postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Gl. Berthelot H. M. nr. 7-9, Iași, 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 Biroul Resurse Umane al spitalului, tel.: 0232.26.62.68,
int. 170.
SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI (JUDEȚUL SUCEAVA)
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 primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală
la Compartimentul Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la
Compartimentul Reumatologie.
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 spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Bucovina nr. 17, 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.: 0230.23.50.78, int. 105 sau la sediul administrativ al
spitalului din bd. Bucovina nr. 17.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele funcții:
 farmacist-șef la Farmacia I;
 farmacist-șef la Farmacia II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
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;
j) copie de pe cartea de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea în specialitate.
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.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
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.: 0247.30.67.23.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN)
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 farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie
generală la Farmacia I;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie
generală la Farmacia I.
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 farmacist 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 RUNOS, tel.: 0247.30.67.23.
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția Dermatovenerologie;
 șef Laborator clinic Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere 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 unităților în care și-a desfășurat activitatea 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/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru
didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Hector nr. 1, 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 publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, tel.: 0256.22.15.53.
UNITATEA MILITARĂ 01656 BUCUREȘTI 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 primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Compartimentul Asigurare medicală (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. Gradul maxim care poate fi obținut – maior.
Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt cele prevăzute în art. 1, alin. (1), lit. a)-i) din Anexa 1 la Ord.
ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvent(ă) cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical
acreditată în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
reglementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat ca medic în specialitatea Medicină de familie, nu a fost sancționat (ă) 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;
4) nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces
la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admis”.

Candidații vor depune la sediul UM 01656 București dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului UM 01656 București – 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) fișa de examinare medicală – document tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea
obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate,
corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
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.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul UM 01656 București, șos. Antiaeriană nr. 6-8,
sector 5, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț;
– 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;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție se
afișează la sediul unității organizatoare în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru
selecția dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din
momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția
– 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,
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 01656 București, șos.
Antiaeriană nr. 6-8, sector 5 și pe site-ul: www.forter.ro.
Persoană de contact: Petronela Viziteu sau Valeriu Raicu, tel. 0729.054.590 sau 021.420.39.90, int.
507.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET (JUDEȚUL TIMIȘ)
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 în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă.
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 și bibliografia de concurs vor fi postate pe site-ul spitalului: www.spitalfaget.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 tel.: 0256.32.08.60, int. 19.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN 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 specialist confirmat în specialitatea Medicină de
familie la Stația Ploiești;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală la
Stația Ploiești.
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 instituției.
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”.
SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, trei
posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie, cu atestat
în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la Stația centrală Tg. Jiu.
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;
j) copie a certificatului de atestat/competență în Asistență medicală de urgență
prespitalicească/Urgențe prespitalicești;
k) copie a certificatului de căsătorie, unde este cazul.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale. Documentele
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj oferă toate drepturile prevăzute de Contractul
individual de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs și bibliografia care poartă avizul Colegiului Medicilor se găsesc la
Compartimentul Resurse Umane și pe site-ul instituției: www.ambulantagorj.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul Resurse Umane, str.
Progresului nr. 18, Tg. Jiu, 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 sediul instituției sau la tel.: 0253.21.06.48 –
Compartimentul Resurse Umane.
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ 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 primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția
clinică Obstetrică-ginecologie II.
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”.
SPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD (JUDEȚUL BISTRIȚA
NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția Pediatrie;
 șef Laborator Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere 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 unităților în care și-a desfășurat activitatea 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/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist. Pentru funcția de șef secție cu profil chirurgical proba clinică este proba
operatorie pe bolnav.
Tematica de concurs poate fi consultată pe site-ul: www.spitalnasaud.mediakom.ro, la
Serviciul RUNOS și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, 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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.36.06.84, int. 233.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE
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 în specialitatea Oftalmologie la Secția
Oftalmologie;
 patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;

 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală
pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală I cu punct de lucru în locația II și la Tășnad;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală
pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală I cu punct de lucru în locația II și la Tășnad;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie la Stația de Hemodializă;
 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPUSMURD;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie pediatrică la Cabinetul de
Neuropsihiatrie infantilă din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie locația
Tășnad.
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 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.
Spitalul asigură locuință de serviciu, pachet educațional familial creșă-grădiniță, acordă
indemnizație de hrană pe lună, în funcție de prezența la locul de muncă, alte facilități conform legii.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul MS: www.ms.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Prahovei nr. 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”.
SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „DR. BENEDEK GEZA”
COVASNA
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 Recuperare, medicină fizică și
balneologie pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie din str. Mihai
Eminescu.
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 și bibliografia de concurs se vor găsi la secretariatul comisiei de concurs.
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.: 0267.34.02.15.
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGE ROȘIORII DE VEDE (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacie clinică.
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 de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul, sau copii legalizate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist Farmacie clinică.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Aviației nr. 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 Compartimentul RUNOS sau la tel.: 0247.40.60.85, int.
114.
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, funcția de șef Secția Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere 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 unităților în care și-a desfășurat activitatea 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 medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică 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
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL DE BOLI CRONICE „SFÂNTUL 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 specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie.
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”.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ)
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 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.
Înscrierile la concurs se fac la sediul primăriei, str. A. I. Cuza nr. 7, 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, bibliografia și relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse
Umane, tel.: 0251.41.62.35, int. 358 și pe site-ul: www.primariacraiova.ro, rubrica Informatii
publice – posturi publice vacante.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
funcția de farmacist-șef la Farmacia I.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
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.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist și este afișată pe site-ul
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 tel.: 0250.74.80.01, int. 3268.
PRIMĂRIA COMUNEI PRAID (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 specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Cabinetul medical școlar din Praid nr. 260.
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 va achita la casieria primăriei.
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 bibliografia vor fi afișate la sediul primăriei și pe site-ul:
www.primariapraid.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 sediul instituției sau la tel.: 0266.24.01.75.
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” 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 Neurochirurgie la
Secția Neurochirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist 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 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, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, 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.: 021.255.40.99, int. 201.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul
Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Serviciul
Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice la Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă.

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 de înscriere tip;
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, Serviciul RUJC, 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.: 0250.74.80.01, int. 3269.
REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.
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 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, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, 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.: 021.255.40.99, int. 201.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA
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 internă la Secția
Medicină internă.
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: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Examene și concursuri naționale.
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.
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, funcția de șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează 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 prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere 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 unităților în care și-a desfășurat activitatea 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.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Tematica și bibliografia vor fi publicate pe site-ul spitalului: www.spitalcampina.ro.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.33.73.51, int. 102.
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările și completările
ulterioare, funcția de șef UPU.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;

j) copie xerox de pe carnetul 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 unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină
de urgență, cu grad de medic specialist sau primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără
întrerupere în cadrul unei UPU.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management,
proba scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația
secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic primar.
Tematica și bibliografia vor fi publicate pe site-ul: www.spitalcampina.ro.
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
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.33.73.51, int. 102.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU (JUDEȚUL SĂLAJ)
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 ORL la Compartimentul ORL.
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 va fi afișată pe site-ul spitalului și la avizierul acestuia.
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.: 0260.61.69.20 sau 0752.269.700,
int. 112.
SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC (JUDEȚUL HARGHITA)

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 ATI la
Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la
Secția Psihiatrie.
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 în specialitatea postului,
postată pe site-ul spitalului: www.spitaltgsecuiesc.ro și afișată la sediul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, în intervalele orare: 8,00-14,00, 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.: 0267.36.14.69, int. 105.
SPITALUL JUDEȚEAN MAVROMATI BOTOȘANI
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
Serviciul Supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Serviciul Supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale.
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”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0231.51.88.12, int. 1141.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SF. GHEORGHE
(JUDEȚUL COVASNA)
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 ATI la
Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Gastroenterologie la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Neurologie la Secția Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Boli
infecțioase la Secția Boli infecțioase adulți;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Oncologie medicală la Compartimentul Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Radiologie-imagistică medicală la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie
medicală la Compartimentul Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la
Centrul de Sănătate Mintală pentru adulți;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie
pediatrică la Centrul de Sănătate Mintală pentru 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”.
SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
funcția de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
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.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
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”.
Tematica, bibliografia și alte relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.:
0248.67.35.50.

