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din subordinea Ministerului Justiţiei
scoate la
CONCURS
în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 şi a Legii nr. 293/2004 privind
Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată
un post de medic primar Radiologie-imagistică
medicală la Penitenciarul-spital
Constanţa-PoartaAlbă.
.Întrucât postul scos la concurs este de oftţer în sistemul penitenciar, candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr.
293/2004, republicată, respectiv:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în
România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu.şi sunt
apte din punct de vedere medical şi psihologic
pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru
săvârş~rea de. infracţiuni; „
f) mdeplmesc cond1ţ1Qe specifice postului,
inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile
din sectoml operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
.

~ .declaiaţie pe pr?pn? raspundere ca nu au

fo~t. eJ~be~aţi dm ::notive . 11:1?utab~1e .~au d:sti-

tUJţl dmtr o_ funcţ~e publicam ult1m11 7 am (se

co~ple:eaza la umtate cu~ ocazia înscrierii).
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d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul
cu
rile ulterioare;
acte doveditoare pentru calcularea punetajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
8 cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercit~rea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
•chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de
valabjlitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la casieria spitalului.
Tematica de concurs este cea pentru examenul medic specialist.
Jnscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, şos. Panduri nr. 20, sector 5, în termen
de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează.în perioada
cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în

exerc~tarea activităţii

9e

„Viaţa medicală''.
Relaţii suplimentare se pot obţine pe
site-ul: www.burghele.ro şi la tel.: 021.410.69.10,
int. 315, Biroul RUNOS.
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Relaţii suplimentare se pot obţine la
Resurse Umane, tel.: 0238.72.06.89,
mt. 166.
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~erviciul

Ţaxa d~ c_oncurs. es.te m.c~~~tum de 150 de
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ei Ş.I se achita la cas1ena umtaţn care are postul
scos la
,
.
8
. ~:te e ?revazute fi depuse m copie se pre"
....
ZI~ta msoţite de documentele originale pentru
~ i c_ert1fi~ate pe~tru conformitate cu originalul
scoat~ la
e c.?tre Compar~1m:n~~l Resurse Umane.
CONCURS
I~ cazul s.cl~unbaru num~lui, ~ocumentele
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
I~ai sus _se depun msoţ1t~. de doc~869/2015, .cu completările şi modificările ulte11
1prevazute
fi ente care Justifica acest lucnt (copn ale cert1noare, următoarele posturi:
catelor de naştere căsătorie etc)
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d
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unpqst .eme 1cmspeciahtateaNefrolo.. aremele medicale sunt cele stab11Ite prm
g1e la Compartimentul Nefrologie;
Oidmul nr. M: .55-107-2587/C-10357-210-496•un post de medic în specialitatea Boli in831
dm30 apnl~e 2014.
fecţioase la Secţia Boli infectioase·
.starea de sanătate. va fi certificată În baza
un post de medic în speciali~atea Neonamedicale
n:ietodologiei
tologie la
Neonatologie;
aprobate558
Pll~ Decizia directorului general al
• un post de medic în specialitatea Oncolo;'NP nr.
dm 23.'.0:2015, care va fi înmânată,
BUCUREŞTI
gie medicală la Secţia Oncologie;
:n vederea completam, la depunerea cererii de
scoate la
• un post de medic în specialitatea Chirurmsmere'.. .
CONCURS
gie generală la Cabinetul de Chirurgie generală
Antelloi probel~r de c~n~urs, candidaţii vor
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
- Centrul de sănătate multifunctional Pârscov·
su~ţrne :e~tareaA psihologica (taxa ~e testare 869/2015, cu completările şi modificările ulteli două posturi de medic î'n specialitate~
ps1holo~~ca este m valoare de 70 de lei, rezulta- rioare, un post de medic specialist confirmat în Gastroenterologîe la Sectia Medicină internă la testare
este eliminaspecialitatea Urologie la Sectia Urologie II.
Compartimentul
li un post de medic în specialit~tea Medici11.e.mati·ca de concurs este .cea pentru exa- li Dosaml
Vt
1 de înscriere la con~urs va cuprinde
1
men de medic specialist în specialitatea Radirma oa~e. e :cte.
.
~a mterna a Secţrn Med1c:na mternă - Compar~
oiogie-·imagistică medicală, postată e site-ul
• ce1e1e m ca:e se menţ10neaza postul pen- t1mentul Gastroentero.lo?1e;
Mfnisterului Sănătăţii (lv\1'W'.ms.ro). P
trucare d~reşte sa concure~e;
. :
~un post de mechc m specialitatea ORL la
Informaţii suplimentare pr1vind·conditiile
• ~op_1e xerox de pe diploma de. medic ŞI Secţia ORL;
. '
. .
ş i actele speci'fice
'
t
. .
adevermţa/cert1ficat
de
confinnare
m
gradul
11 un post de medic m specialitatea Oncolopen ru part1c1parea 1a con< · l·
·
d' l'
·
.
.
, g;e me ica a la Cabmetul de Oncologie medicacurs se pot obţine de la sediul unitătii care a pro es10n~ '
scos postul la concurs, se vor afişa p~ site-ul:
. •. c.op1e a :ert1ficatul~1 de memb:·u al orga- la;
. ~
anp.gov.ro - Carieră/Concursuri din sursă exter- mzaţiei profes~10na~e cu :iza pe a~ml m curs;
. •un p~st de m~d1c m specialitatea Chirurnă sau de la Administraţia Natională a Peniten- . • dova~a/1~scnsul .dm care. sa rezulte că nu gie generala la Secţia .C~irurgie generală;
ciarelor - Direcţia Medicală, t~l.: 021 . 208 .61 . 50 , I-a fost aph~ata un~ dm sancţmmle prevăzute
11 un ~~st~de 1?~d1~ m specialitatea Recupela art. 455 alm. (1) ltt. e) sau f), la art. 541 alin. rare, med1cma fizica ş1 balneologie la Cabinetul
int. 27,174.
(1) lit. d) orie), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. de Recuperare, medicină fizică şi balneologie;
1.

c~ncurs~
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"chitanţa de plata a taxei de concurs;
•.
actului de identitate în termeB de
valabilitate.
Taxa de conrurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, postată, pe site-ul spitalului: www.spital-breaza.ro
]a sediul
acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Miron Căproiu nr.42-46, în termen de 15
zile calendaristice de la aparitia acestui anunt
iar concursul se organizează îr{ perioada c~ptin'~
să între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viata
medicală".
'
Relaţii suplimentqre se pot obţine la Cornpartimentul RUNOS, tel.: 0244.34.04.19 int. 19.
'
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Radiologie şi imagistică medicală;
111 un post de medic în specialitatea Boli infecţioase la Cabinetul de Boli infecţioase;
im două posturi de medic în specialitatea
Medicină de urgenţă la UPU-SMURD.
La conCurs- se pot prezenta medici cu drept
de liberă practic ăi specialiştî sau primari confirmaţi ln specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi
în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere Ja concurs va cuprinde
următoarele acte:
'
e cerere în care· se menţionează postul pentrucare doreşte să concureze;
e copie xerox de pe diploma de medic şi
adeverinţă/ce1tificat de confirmare în gradul
profesional;
e copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
• dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute
la art. 455 alin.(!) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) orie), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
® acte doveditoare pentru calcularea punetajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
o cazierul judiciar;
. . " certificat medical din. care să rezulte. că

•

'
scoate ,a
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările şi modificările
ulterioare, un post de medic în specialitatea
Medic~nă internă la Secţia Medicină internă.
La concurs se pot prezenta medici cu drept
deliberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi
în ultimul, an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul pentrucare doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şi
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
•copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
•dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute
la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(I) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătătii, republicată cu modifică-rile ulterioare;
.
.
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este apt dm punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru
pentru postul
pentru care candidează;
•chitanţă de plată a taxei de concurs;
•·copia actului de identitate în termen de
v11labilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei se achită Ia casieria spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul u~ităţii, în tennen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunt iar concursul se organizează
în perioada cupri~să între 31 si 90 de zile de la
publicarea în „Viaţa medicală"'.
Tematica de concurs si alte relat··
11. _
·
,li sup
mentare se pot obţine Ia Compartimentul
RUNOS şi la tel.: 0250.76.23.31.

Ol un post de medic în specialitatea Radialo-

sănătăţii, republicată, modifică- gie-imagistică medicală pentru rfaboratorul de
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SPITALUL ORASENESC
,
„REGELE CAROL I"
COSTESTJ
'

(JUDETUL ARGES)
'scoate la
'
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s nr
869/2015, cu completările şi modificările .ult~-

rrn:re, urm~to~arele P?s7un:
de 1?ed1c 1.n .s~e:iahta:ea Medicina mtern~ la Secţia M~d:cma m~e~na;
" ."'un post de medic .m specialtt~te~ Obstetnca-gmecolog1e la Sectia Obstetnca-gmecolo· ·
'
g1e,
. ,
.
lil un p~st de medic m ~pecialitatea Urologie
la Compartimentul U1~ol?g1e;
• llll un p~st de m.e~1c m specialitatea Medicina_ g„ene~alu/IV1.ed1~ma de familie, cu atestat în
As1scenţa medicala de urgenţă prespitalicească
la Compartimentul Primiri Urgenţe.
•

V

•
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La concurs se pot prezenta medici cu drept

de

liberă practică, specialişti sau prirna1'i confir-

maţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi
în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
®cerere îacare se menţioneazc.lpostul pentru care doreşte să concureze;
e copie xerox de pe diploma de medic şi
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
e copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
e dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
·i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute
la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) Jit. d) orie), respectiv la art. 628 alin. (1) Jit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicatăi cu modificările ulterioare;
& acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
©cazierul judiciar;
"' certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
<li chitanţă de plată a taxei de concurs;
" copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Tax;i de concurs este de !SO de.I.ei.. . .

confirmării şi Încadrării ca medic specialist).
La con.cursul pentru ocuparea

funcţiei

de

şef de secţie se pot prezenta candidatii care au

obţinut atestatul în managementul ;erviciilor

sănătate

declaraţie

de
sau care depun
pe propria răspundere că îl vor obţine în maximum un
an de la numirea in
Persoanele sanctionate în ultimii 2 ani de
unităţile la care au f~st angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum şi cele cărora
le-a încetat "Dntractul de administrare în condiţii~e. stabilite la art. 5, Jit. b), c) sau d) nu pot
part1C1pa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoar le pr b · · t ·
·
·
1·
e
oe. m erv1~ - s~synere~pr?1ectu Ul
de man_agement, proba scnsa, proba clmică sau
practica.
Proba scrisă a concursului se susţine după
~ubiecte d.in 1'.'g':a _nr: 95/2006 privind reforma
m d?memul
cL:
complet~nle ultenoare ŞI legislaţia secundară aferenta.
. . :
Proba clm1ca sa~ pro~a. practică se susţine
p.e baza metod?logie1 _st~b1ltte pentru obţinerea
titlu.Im de n:edic specialtst.
.. Inscner.1le la conc~rs se fac la sediu~ unităţu, ş?~· Bucmm. nr. 36, termen de 15 zile de la
s: organimeadz1~cala~~a e z1 e e a pu icarea m „Viaţa

funcţie.

s.anataţ:1,

mo.chficările şi

u:

:~ar:ţ~L a~e~~u~ an~tţ<lia!' con~tirsul

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
institutului, la tel.: 0374.77.04. 77, int. 300 sau
pe site-ul: www.socola.eu
'

PRECIZARE
La anunţul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Tg. Mureş, publicat în „Viaţa medicală" nr. 23 din 9.06.20171 s.e anulează, din cauza
unui viciu de procedură, postul cu jumătate de
normă de medic rezident ultimul an confirmat
în specialitatea ORL Ia Secţia clinică ORL.

