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scoate la Concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru 
aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare 
publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din 
unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi: 

• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie; 
• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Compartiment 

Terapie intensivă Coronarieni; 
• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie; 
• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie; 
• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neonatologie la Secţia 

N eonatologie; 
• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia 

Oncologie medicală; 
• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la 

Laborator Radiologie şi imagistică medicală; 
• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Cabinet 

Oncologie; 
• 2 posturi vacant cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea diabet zaharat, 

nutriţie şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice; 
• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă 

practică, competenţă/ atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD; 
• 7 posturi vacante cu pormă întreagă de medic confirmat în specialitatea medicină de 

urgenţă la UPU- SMURD. 
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă 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: 
a) Cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 
b) Copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru 

medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti; 

c) Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în curs; 



d) 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) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. 
(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 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 şi neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 
h) Copie actului de identitate în termen de valabilitate; 
i) Chitanţa de plată a taxei de concurs; 
j) Copie carnet rezident. 

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului. 
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de 
valabilitate. 
Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii. 
Înscrierele 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 săptămânalul "Via/a Medicală" nr. 8 din data de 25.02.2022. 
Pentru tinerii specialişti, unitatea susţine costurile aferente contractelor de locaţiune -locuinţă 
de serviciu şi utilităţi în limita unui plafon lunar de 1 OOO lei. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse umane şi salarizare, 
telefon: 02381 720689 - int. 166. 

Manager, 
Ec. Damian Cla 



Posturi scoase la concurs 
Recuperare, medieină fizkă şi haJ
neologie - Ambulatoriul integrat; 

• un post i.:u normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe
cialitatea O!talrnolog"it' la Cabine
tul de Oftalmologie - Ambulato
riul integrat; 

"un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat in spe
cialitatea ORL la Cabinetul de ORL 
-Ambulatoriul integrat; 

• un post cu noimă întreagă 
de medic specialist confirmat in 
specialitatea Psihiatrie la Cabine
tul de Psihiatrie - Ambulatoliul 
integrat; 

• un post cu normă întreagă de 
farmacist: cu drept tle liberă prac
tică la Farmacia cu circuit închis a 
spitalului. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionea
ză postul peJllru care doreşte să 
concureze; 

b) copie xerox de pe diploma 
de licentă şi adeverinţă/certifica
tul de specialist sau primar pentrn 
medici, medici dentişti, farmacişti, 
respectiv adeverinţă de continuare 
in gratlul profesional pentrn bio
logi, biochimişti sau chimişti; 

c) copie a certificatului de 
membru al organizaţiei profesio
nale cu viza pe anul în curs; 

d) <lovada/Însciisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin.(!) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (J) lit. d) ori e), respect.iv la 
art. 628 alin. (1) lit. d) sau c) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul săn11tăţii, republicată, 
cu modificările ulterioare; 

c) acte dc>vedltoare pentru cal
cularea punctajului prevăzut in 
Anexa nr. 3 ln ordin; 

f) cazie1ul judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru pos
tul pentrn care candiuea7.ă; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului <le identitate în 
termen de valabilitate. 

l'Jxa de concurs este de 150 de 
lei şi se achită la sediul spitalului. 

Documentele prevăzute la lit. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni 
şi se depun la dosar in termen cle 
valabilitate. 

Tematica de concurs şi biblio
grafia vor fi afişate la sediul şi pe 
site-ul spitalului s<m se poate obţi
ne de la Compa1timentul RUNOS. 

înscrierile la concms se fac la 
sediul spitalului, str. Castanilor 
nr. 42, în termen de 15 zile ca
lendaristice de la apariţia acestui 
a11unţ, iar concursul se organhea
ză în pt1rioada cuprinsă între 31 şi 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală". 

Relaţii suplimentare se pot ob
ţine la tel.: 0247.416.646, int. 120. 

REPUBLICARE 
SPITALUL JUDE'mAN DE 
URGENTĂ BUZii.U (JUDEŢ'UL 
BUZĂU) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple
tările şi modificărilt• ulterioare, ur
mătoarele posturi: 

• douil posturi Cl1 normă în
treagă de medic in specialitatea 
Cardiologie la Secţia Cardiologie; 

• două posturi cu nom1ă în
treagă de medic în specialitatea 
Cardiologie la Compartimentul 
Terapie intensivă coronarieni; 

• două posturi cu n01n1ă în
treagă de medic in specialitatea 
Neurologie la Secţia Neurologie; 

• un post cu normă întreagă de 
medic ln specialitatea Pediatrie la 
Secţia Pediatrie; 

• două posturi cu normă în
treagă de medic în speciali
tatea Neonatologie la Secpa 
Neonatologie.; 

• două posturi cu normă în
treagă de medic în specialitatea 
Oncologie medicală la Secţia On
cologie medkală; 

• un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radio
logie-imagistică medicală pen
tru Laborntorul de Radiologie şi 
imagistică medicală; 

• un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Onco
logie medicală la Cabinetul de 
Oncologie; 

• două posturi cu normă în
treagă de medic în specialitatea 
Diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice la Cabinetul de Diabet, 
nutliţie şi boli metabolice; 

• un post cu normă întreagă de 
medic in specialitatea Medidnă 
generală cu drept de liberă prac
tică, având competenţă/atestat 

. . 
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Unul dintre cele mai mari şi importante centre medicale 
din S-V Olteniei, 

dotat cu cele mai performante echipamente de 
imagistică medicală de înaltă performanţă 

pentru intervenţie şi diagnostic, angajează medic 
specialist/primar/pensionar în specialităţile: 

Anestezie şi Terapie Intensivă, Cardiologie şi 
Neurologie. 

Cerinţe: aviz de liberă practică de la Colegiul Medicilor/ 
posibilitatea de obţinere aviz DSP pentru continuarea 

activităţii după pensionare. 
Spitalul asigură locuinţă de serviciu (în situaţia 

relocării), salariu foarte bun şi alte beneficii 
(contravaloarea cursurilor de formare şi specializare, 

beneficii şi pachete medicale pentru angajaţi şi familia 
acestora etc.). 

Vă invităm să vă alăturafi echipei celui mai dotat şi 
dinamic spital din zona S-V Oltenia! 

www.halncomedcrnl:cr.ro 
Date de contact: tel: 0746.511.483 / 0767.432.603, 

E-mail: comunicarc<{•)balncomcdccnter.ro 

în medkină de urgenţă, la UPU
SMURD; 

• şapte postmi cu nonnfi în
treagă de medic în specialitatea 
Medicină de urgenţă la UPU
SMURD. 

La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialişti sau primari confirmaţi 
în specialitatea respectivă, rezi
denţi aflaţi în ultimul an ile pre
gătire în specialitatea în care se 
publică postul. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuplinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionea
ză postul pentru care doreşte să 
concureze· 

b) copte xerox de pe diploma 
de licenţă şi certificatul de specia
list sau primar pentru medici, me
dici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverintă de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi
mişti sau chimişti; 

c) copie a certificatului de 
membru al organizaţiei profesio
nale cu viza pe anul in curs; 

d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sanqiunile prevăzute la art. 
455 alin.(!) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. cl) ori e), respectiv la 
art. 628 alin. (IJ lit. cl) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, 
cu modificările ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin; 

f) caziernl judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt clin punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exe.rcitarea activitătii pentm pos
tul pentru care candidează; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
tennen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de 
lei. 

Documentele prevăzute la lit. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi 
se depun la dosar in termen de va
labilitate. 

Pentru tinerii specialişti uni
tatea susţine costurile aferente 
contractelor de locaţiune - locu
inţă de serviciu şi utilităţi în limita 
lmui plafon lunar de I.OOO de lei. 

Tematica de concurs şi biblio
grafia sunt cele afişate pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii pentrn exa
menul de medic specialist: în spe
cialitatea postului. 

Înscrie1ile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
calendaristice de la aparitia aces
tui anunţ, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între 
31 şi 90 de zile de la publicarea ln 
„Viaţa medicală". 

SPITALUL MUNICIPAL „Dl!. 
AUXANDl!U SIM!ONESCU" 
HUNEDOARA ()UDE'j'Ul, 
HUNEDOARA) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/201.5, cu comple
tările şi modificările ull'erioare, ur
mătoarele posturi: 

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe
cialitatea specialist Ortopedie pe
diatrică la Secţia Ortopedie-trau
matologie; 

• un post cu normă întreagă. 
de medic specialist confirmat in 
specialitatea Nefrologie în cadrul 
Staţiei de Hemodializă; 

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe
cialilatea Chirurgie vasculară la 
Secţia Chirurgie generală. 

Dosarnl de înscriere la concurs 
va cuprinde urmkltoarek acte; 

a) cerere în care se menţionea
ză postul pentru care doreşte să 
concureze; 

b) copie xerox de pe diploma 
de licenţă şi certificatul de specia
list sau primar pentrn medici, me
dici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverinţă de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi
mişti sau chimişti; 

c) copie a ce1tificatului de 
membnt al organizaţiei profesio
nale cu viza pe anul în curs; 

d) dovada/inscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată unu 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin. (l) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (I) lit. d) ori e), respectiv la 
mt. 628 alin. (!) Jit. d) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătf1ţii, republicată, 
cu modificările ulterioare; 

e) acte dovt,ditoare pentru cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin; 

f) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentm 
exercitarea activităţii pentm pos
tul pentru care candidează.; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen cle valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 
de lei şi se achită la casieria 
spitalului. 

Documentele prevăzute la li!. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi 
se depun la dosar în termen <le va
labilitate. 

Tematica de concurs şi biblio
grafia sunt cele pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea 
postului şi vor fi afişate la sediul şi 
pe site-ul unităţii: www.sph<l.ro. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, în termen de 15 
zile calendaristice de Ia apariţia 

acestui anunţ, iar concursul se or
ganizează în pclioada cuplinsă in
tre 31 şi 90 de zile de la publicarea 
în ,;Viaţa medicală". 

Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Serviciul RUNOS, tel.: 
0254. 713.820, int. 210. 

SPITAi.Ul, DE 
PNE1JMOVflZIOLOGrn ORAJNA 
(JUDE'fUL PRAHOVA) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completă
rile şi modificările ultelioare, un 
post cu noimă intreagă d<.' medic 
specialist confirmat în specialita
tea Pneumologie în cadrul Secţiei 
Pneumologie I - Compartiment 
Pneumologie cronici. 

Dosaml de înscriere la concurs 
va cuprinde u1mătoar(.']e acte: 

a) cerere în care se menţionea
ză postul pentru care doreşte să 
concureze; 

h) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi adeverinţă/certificatul de 
specialist sau primar pentru me
dici, medici dentişti, fam1acişti, re
spectiv adeverinţă de confirmare în 
gradul profesional pentru biologi, 
biodiimişti sau chimişti; 

c) copie a ce1tificatului de 
membru al organizaţiei profosio
nale cu viza pe anul in curs; 

d) dovada!inscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancţiunile prcvă7.ute la art. 
455 alin.(!) lit. e) sau f), la ait. 541 
alin. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 
628 alin.(!) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în <lo
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

e) acte doveditoare pcntm cal
c1Ilarea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la or<lin; 

f) caziernl judiciar; 
g) copia carnetului de muncă 

saul după caz, o adeverinţă care să 
ateste confirmarea în specialitate 
şi vechimea în specialitate; 

\ L\T,\ ).!E!J!~!·\L.\ 
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h) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru pos
tul pcmtnt care candidează; 

i) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

j) copia actului de identitate in 
termen de valabilitate 

k) copia actelor plin care şi-a 
schimbat numele, după caz (ce1ti
ficat de căsătorie etc.). 

Taxa de concurs este de 150 de 
lei şi se achită la casieria spitalului. 

Documentele prevăzute la lit. 
d), f) şi h) sunt valabile trei luni şi 
se depun la dosar în termen de va
labilitate. 

Bibliografia, tematica de con
curs şi regulamentul de organizare 
şi desfăşurare a concursurilor pen
tru ocuparea posturilor vacante 
sunt postate pe site-ul spitalului: 
\VWw.sanatoriudrajna.ro. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, in termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia aces
tui 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 ob
ţine la tel.: 0244.290.761, int. 212. 

SPIT1îl.l1L MONICIPAL 
„DR. TEODOR ANDREI" t.UGOI 
(JUDE'j'UI. TIMIŞ) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. l.4{)6/2006, coro
borat cu prevedelilc art. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulte
rioare şi Cll prevederile Ord. rn.s.p. 
nr. !. 706/2007 cu modificările şi 
cornplctftrilc ulterioare, următoa
rele funcţii: 

•şef Secţia Medicină illternă; 
• şef Secţia Chirurgie generală; 
• şef Secţia Obstetrică-gineco-

logie; 
• şef Secţia ATJ; 
•şef Secţia Pneumologie; 
•şef Secţia Psihiatrie; 
•şef CPU; 
• şef Laborator Radiologie şi 

imagistică medicală; 
• şef Laborator Analize medi

cale. 
Dosarul de înscriere la concurs 

va cuprinde următoarele acte: 
a) cerere în care se menţionea

ză funcţia pentru care doreşte să 
candideze; 

b) copie xerox de pe diploma 
de studii; 

c) adeverinţă din care să reiasă 
confim1area în gradul profesional; 

d) acte doveditoare pentm 
calcularea punctajului prcvă

"ut în Anexa nr. 2 la normele 
menţionate; 

e) declaraţie pe propria răs

pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom
patibil cu funcţia penim care do
reşte să concureze; 

f) declaraţie pe propria răs

pundere.• H canditlatului, din care 
să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate; 

g) certificat privind starea de 
sănătate; 

h) dovadfi/adevetinţi1 din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani 1m a 
fost sanctionat cle conducerea uni
tăţilor în' care şi-a desfăşurat acti
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România; 

i) copie xerox a autorizaţiei de 
liberă practică sau a certificatului 
de membru al Colegiului Medicilor 
din România; 

j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adcve1inţă care să 
ateste confirmarea in specialitate 
şi vechimea în specialitate; 


