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INSTITUTUL NATIONAL
PENTRU SĂNA'Ţ,'A'TEA
fi fi
MAMEI SI COPILULUI
,
„ALESSANDRESCURUSESCU"
BUCURESTI
scoate la '
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările şi modificările
ulterioare următoarele posturi:
• un post d~ medic primar confirmat în
specialitatea ATI·
• un post de 'medic specialist confirmat în
specialitatea ATI. ·Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul
pentru care 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 anulîn curs;
• dovada/Înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicat~ una din sancţiunile prevă.zute la art. 455 alin., (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin.. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 628 ,alin.
(1) ht. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu

., POSTURI SCOASE LA CONCURS·
•copie a certificatului de memb111 al orga-

nizaţieiprofes~onal~cuv!zapean~lîncurs; _

• dovada/mscnsul dm care sa rezulte ca
nu i-a fost aplicată una·din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 628 alin.
(l) lit. d) sati e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

• cazi~rul judici~r; .
• cert~ficat medical dm car~ s~ rezulte ~ă
e~te, apt dm punct de vedere fizic ŞI neurops1hrc pentru exerci~area ~ctivităţii pentru po~tul
pentru care candrdeaza;
• chitanţă de plată.a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei;
.. lnscrierile la c?ncurs se fac_l~ sediul unit~ţn, str. Progresulm nr. 18, Servrcml RUNOS, m
terme~ de 15 zile calendaristice de la apariţia
acestm anunţ, iar concursul 'Se organizează în
perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la
publicarea în"Viaţa medicală".
, ..
..Tema!ica de concurs, bibliografia şi relaţii suphmentare se pot obţine la Serl/iciul
RUNOS, tel.: 0253.23.72.33, I11t. 307.
·
,,

înscrierile la concurs se fac la sediul uni-

tăţii, 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 „Viaţa medicală".
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
institutului, şos. Eundeni nr. 258, sector 2, sau
la tel.: 031.425.15.19.

SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECŢIOASE, ŞI
TROPICALE „DR. VICTOR
BABES"
' BUCURESTI
,
scoate la
CONCURS

în conformitate cu P!~ved~rile,~rd: n;.s. nr.
869/2015, cu completanle şr modrficanle uite.rioare, ?°:post de m~,~ic- specialist confirmat
m specrahtatea Medrcma de laborator -temporarvac~tpe_operioadăde doi ani.
J?osarul de mscnere la concurs va cuprinde
11rmatoarele acte:
,• cerere în care se menţionează postul
pentru c~~e doreşte să con:ureze;
,
• c91ne xerox de pe diploma de medic şi
adevet_\Ilîă/certificat de confirmare în gradul

p~ofesrq!)al;

SPITALUL MUNICIPAL . . •. C?l)le a c~rtificatului de membru al orgamzaţ1e1 profes10nale cµ viza pe anul în curs;
,
CAMPINA
• dOj[ada(mscrisul din care să rezulte că
-1--~-~.- · -~_,...,i'eriiat.1i"ra--'Ue--Com:ur::n~·:!11-~"c.::l:..,'-f.,c,;"2l'ti-''C"Ă"<:.:'-"'-;.,„~„„....
~~~~...r..:..:.-· ;q._tţJ-a .(o~ţ aplicat~ 1:1fla din sancţiunile prevăme?ul de medic specialist, postată pe site-ul
„PROF. DR. C. c. ILIESCU"~P~;:;u·~;;;,â;;:aicteâir-"··---"·--·'·--·--·
MS._www;m~.ro
•chitanţă de plata a taxei de concurs·
•. !°:scnenle la concurs se fac lâ sediul uniBUCURESTI
•copia actului de identitate în term~nde

.
lI

A

„i..

taţn'. '?terme~ de 15 ~ile calendaristice de la
apa~ţ~a ace~tm anunţ,.rar_c.ancursul se organizeaza m p~noad~ cup~nsa mtre 31 şi 90 de zile
,
de la pub!~carea. m „Viaţa medicală":
Relaţn suphmentare, se pot obţme la tel.:

0239.66.13.90.

SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENTĂ
, TÂRGU JIU
(JUDEŢUL GORJ)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr,
869/2015, tu completările şi modificările
ulterioare, un post de medic ln specialitatea
Anatomie patologică la Serviciul Anatomie
pato!Ogică.

La concurs se pot prezenta medici cu drept
de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi ln 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
pentru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şi
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional; .

'··

acte:

• cerere în care se menţionează postul
pentru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de biolog şi
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
• copie a certificatului de membru al orga!1izaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
• dovada/Înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr.
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
b~ochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, orgamzarea şi funcţionarea OBBCSSR;
• acte doveditoare--pentru.. calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că
e~te apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
•Chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
_
·
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs se va afişa la sediul
instituţiei.

achită la casieria spitalului.

apariţia

valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei şi se
achită la casieria unităţii.
Tematica de concurs şi bibliografia se vor
afişa la sediul spitalului.
lnscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendadstice de la
apariţia

acestui anunţ, iar concursul se organi-

zează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile
de la publicarea în.Viaţa medicală".
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.:
?250.86.06.20 - Serviciul Resurse Umane,
mt. 175.

(.Ş,PITALUL

, .~/:

JUDETEAN

DE URGENTĂ
BUZĂU·,
·
•

SPITALUL CLINIC ,
, · coNciJRs ·~ .

acestui anunţ, iar concursul se organi-

zează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile
de la publicarea în „Viaţa medicală".
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS, t~'J.: 0255.22.78.30.

SPITALUL MUNICIPAL
MEDIAŞ
(JUDEŢUL

SIBIU)

scoate la
.
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările şi modificările
ulterioare, următoarele posturi:
• un post de medic specialist confirmat în
specialitatea Oncologie medicală la Compartimentul Oncologie;
•.un post de medic specialist confirmat în
specialitatea Pneumologie la Compartimentul
Pneumologie;
• un post de medic specialist confirmat în
specialitatea Oftalmologie la Compartimentul
Ofta!Iluilogie;
• un post de medic specialist confirmat î11
specialitatea ORL la Compartinientul ORL; ;_

,

scoate la'
CONCURS,
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările şi modificările
,ulterioare, un po~t de biolog specialist pentru
Laboratorul de analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele

REPUBLICARE

, -

Taxa de concurs este de 150 de lei si se
·
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la

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
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;
'
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei şi s.e
achită la casieria spitalului.
·
La concurs se pot înscrie numai candidaţii
care au obţinut minimum'două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmacişti cu
minimum 2 ani experienţă profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din le 1
gislaţia sanitară (Legea nr. 95/2006),
înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de fa
apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioacja cuprinsă între 31 şi 90 de zile
de la publicarea în „Viaţa medicală".
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Serviciul Resurse Umane, tel.: 0238.72.06.89,
·
int.166.

0·-·-~:rpt:Piq}rmt'e~~!nriad'jc~ret&~cfitiJi~&nlli1·'

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu comp)etările şi modificările
ulterioare, următoarele posturi:
• un post de medic specialist confirmat în
specialitatea Nefrologie la Secţia Medicină internă J - Compartimentul Nefrologie;
• un post de medic specialist confirmat în
specialitatea Epidemiologie la Serviciul Prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele

acte:
• cerere în care se menţionează postul
pentru care· doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma. de medic şi
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul

profesional;
•copie a certificatului de membru al orga-

nizaţiei profesional_e cu viza pe an~l în curs; _

• dovada/Îflscnsul dm care sa rezulte ca
1
- ~~~~~S
nu i-a fost aplica:ă una ~in sancţiunile prevăîn conformitate cu prevederile Ord. m.s: nr.
z~te la ai;:. 455 a~m. (1) ht. e)_ sau f), la art. 5~1
( -869/2015, cu completările şi modificările'
alm .. (1) ht. d) an _e), respectiv la art. 628.a~m.
--+ulterioare, funcţia de farmacist-şec. )' __ (I)_ ht. d), sau e) d1:1 Le§e:',;:1~;,~f..~006 pr1;'1nd
'Dosarul-de înscriere la concurs va cuprinde refo~ma_ 1~ domemul sanataţn, republicata, cu
următoarele acte:
modrficanle ultenoare;
• acte doveditoare pentru calcularea
• cerere în care se menţionează funcţia
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
pentru care doreşte să candideze;
• cazierul judiciar;
• copie xerox de pe diploma de farmacist
• certificat' medical din care să rezulte că
şi adeverinţă de confirmare în gradul profesioeste
apt din punct de vedere fizic şi neuropsinal;
•copie a certificatului de membru al orga- hic pentru exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
•chitanţă de plată a taxei de concurs;
• dovada/Înscrisul din care să rezulte că
• copia actului de identitate în termen de
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 valabilitate.

de

Sănătate Mintală

copii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:

• cerere în care se

menţionează

postul

pentru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic ,Şi
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
• copie a certificatului de membru al orga'
nizaţiei

profe_sionale cu viza pe anul în.curs; ,

• dovada/Înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 628 alin.
(l) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 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
__p~J!tru care candidează;
•chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist, postată pe
site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 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 „Viaţa medicală".

