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SPITALUL JUDETEAN DE URGEN Ă BUZĂU , 
SCOATE LA CONCURS 

în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cuc mpletările şi modificările 
ulterioare, următorul post: 

• 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialis , specialitatea nefrologie 
pe perioadă nedeterminată la Compartiment Nefrol gie . 

• 2 posturi vacante cu normă întreagă de medi specialist , specialitatea 
. radiologie -imagistică medicală pe perioadă nedete minată la Laboratorul de 
Radiologie şi imagistică medicală . 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele a te: 
a) Cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte s concureze; 
b) Copie de pe diploma de licenţă şi certificatul de farmacist specialist; 
c) Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesion le cu viză pe anul în curs; 
d) Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată na din sancţiunile 
prevăzute la art. 455 lin.(1) lit. e) sau f ), la art. 541 alin. (1) li . d) sau e ), respectiv la art. 
628 alin. 
(1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeni 1 sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
e) Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin; 
f) Cazierul judiciar; 
g) Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct e vedere fizic şi neuro-psihic 
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candide ză; 
h) Chitanţa de plată a taxei de concurs; 
i) Copie actului de identitate în termen de valabilitate; 

Taxa de concurs este de 150 lei si se achită la casieria s italului. 
' 

Documentele prevăzute la lit.d,f,g sunt valabile 3 luni ş se depun la dosar în 
termen de valabilitate. 

·Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele afişate pe sit-ul Ministerului Sănătăţii 
pentru examenul de medic specialist/medic primar I medic m dicină generală cu drept de 
liberă practică în specialitatea postului . 

Înscrierele la concurs se fac la sediul unităţii, în termen e 15 zile calendaristice de 
la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perio da cuprinsă între 31 şi 90 
de zile de la publicarea în săpămânalul " Viaţa Medicală". 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serv. Resurse urr/ane. tel: 02381720689 int. 166. 
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un post cu normâ intreagâ 
de\ 1.Tu„•dic spe.cialist confirmat 1n 
~pccialitalea OJ1opedic şi trau
matologie la Compa1timl!ntu! Or
topedie-traumatologie din cadru! 
Scqici Chirurgie generaJj. 

Dos;irn1 de inscrit'rc la concurs 
\'fi CLtprinde următoarele acte: 

dl cc1erc in care se mcnţ·iom:1a-
7.tl postul pentrn care doreşte să 
concu1·<~7.c; 

b) .copie xerox de pc diploma 
de liceniă şi adeverinţa/certifica
tu! Jc spcciJlist sau primar pentru 
medici. medici dentişti, farmacişti. 
rcsncct.i\· atlcverintă de confirmare 
în gladul profcsio~.<JI pentrn bio
Jog-i. biu(himişti sau chimişti; 

ci copie a certificatului de 
membru al organizaţiei profosio
n.;1!t'. t.:u Yiza pc ~nul în curs~ 

dJ dovada.'1nscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
·155 alin.(!) lit. e) sau fl, la art. S4l 
aiin. (I) Ht. d) ori e)1 respeclh' la 
ari'. 628 alin. riJ lit. d} sau el din 
Legea nr. 95.'2006 privind rdonna 
1n domeniul sănătăţii, rcpubHcată. 
\·u modificările uiterioarn: 

c) acte don~ditoare pentru ca]
·~i...Jarea µunctajului prevazut in 
~:ne\a nr.:) la ordin: 

f) cazierul judiciar; 
g) certificat irwdica! A.5 din Cflre 

~fi zezultc că e!ite apt dîn punct de 
H'dere fi.I.ic şi neuropsihic pentru . 
{''\.ercitarca activitdţii pc.ntru pos
tu! pentru care ca11didează:; 

h) chitanţă de plaU1 (l taxei de 
ri.mcurs; 

l) copin aclu!ui ele ident ii ale în 
tc.·rmcn de vaiabilitatc; 

ji copie a documenleior prî
':ind schimbarea numelui tce1ti
ficat de căsătorie, certificat de di
\-~>rţ. !wlărâre jndecft!orească etc.). 

Tdxa de concurs este <l<' 150 de 
iei si se achită la casieria unitătH. 

·copHle ~tetelor prevazute ;nai 
sus. vor fi lnsotitc de documentele 
originale. penlru a fi ccrrificate de 
un rcpre·lcntant al angajatoruluL 
Documentele prcw1zutc la lit. dJ şi 
r.J sunl valabile trei luni, iar cazi
erui judiciar arc valabilitate sase 
luni. Documc:ntC'le se depun la.do
sar in termen de valabilitate. 

Tt•matica de concurs este cea 
pcntn1 examenul de medic spe
cialist în spccialitatec1 postului şi 

oate fi găsită pe site-ul Mini.ste
!ui SănDtl1pi. 

inscricrile ln concurs se fac la 
s(·(.Hul unităpi, în tennen <le 15 zile 
( alend:uisticc de Ia aparitia aces
tui :.inunţ. iar concursul s~ organi
r.c:az;i în perioada cuprinsă intre 
·u şi 90 de zile de ia publicarea în 
„Vfata me:dicaia". 

ReJaţii supiim~ntare se pol 
obtinc la Biroul RUNOS - Spitalul 
Orăşenesc Balş. str. Nicolae B.ll
c:e<rn nr. \13-l 15, jud. Olt, tel.: 
02 . .ţ().·!-51.651. 

E.:;f•l.~HJ_{CAHL 

PR!hJ.\!UA ~lUN!ClPlUWî 
A !UD (JFDE'fUL ALBA) 
sLOate la CONCURS 
in cunfon1)itate cu pre\'etlerile 
Ord. m.s. nr. 869/2015. cu com
pletările şi modificările ulr12rioa
rc-, un po.st t.:u nonml întreagti de 
m~dlc în ~pechilitatea Mcdicinâ de 
familic:MPdkină generală în ca
dnil Direcţiei de Asistenţă socială, 
Compartiment Cabinete medicale 
şi Asistenţă medicală comunitară 

din subordinea Consiliului Local 
;:il !vlunicipiului Aiud. 

La i.:oncurs se por prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialişti sau primari confirmaţi 
!n :-;µecialitalea respeclivâ, rezi
denţi a!la[i in ultimul an âe prc
g~tire în spedalitatea în care se 
public<i postul. 

Dosarul de inscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere in care se mentionea
ză postul pentm care doreşte sil 
concureze; 

b) copie xerox de pe diploma 
de liccnţf1 şi ccrtificatui de specia
list sau prim(tr pent1u medici, me
dici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverinţă de confirmare in gradul 
profesional pentru biologi, biochi
mişti sau chimişti; 

q copie a certificatului de 
membru al organizapei profesio
nale cu \.iza pe anul în curs; 

d) dovada•i11misul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicatf1 una 
dintre sancţiuniie prevazute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau f), ia art. 54 l 
alin. ( 1) lit. d) ori e), respectiv la 
art. 628 alin. (l J lit. d) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 
in domeniul sănătăţii, repubiicată, 
cu modificările ulterioare; 

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

I) cazierul judiciar; 
g) certificat medic.al din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizil' şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru pos
tul pentru care candidează; 

h) chitanţă de platâ a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate in 
termen de valabilitate; 

j) autorizaţie de liberă practică 
impiicit asigurare de răspundere 
civilă valahilă în anul 2022; 

kl certificat de integritate com
portamentală. 

Taxa de concurs este de l SO de 
lei. 

Document.elC' prevăzute la lit. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi 
se depun la dosar în tenncn <le va
lahilitate. 

Tematica de concurs va fi afişa
tă la sediul şi pe site-ul Primăriei 
municipiului Aiud: www.aiud.ro. 

înscricriic la concurs se fac la 
sediul instituţiei, str. Cuza Vodă nr. 
I, în termen de l5 zile calendaris
tice de la apariţia accstuiantmţ. ln 
cazuf în care ultima zi de înscriere 
coincide cu o 7.i nelucrătoare, can
didaţii vor putea depune dosarele 
de înscriere inclusiv ln prima zi 
lucrătoare după expirarea celor 
15 zile. Concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 şi 9(1 
de zile de la publicarea in „Viaţa 
medicală''. 

Relaţii suplimentare se pot 
obţine Ja Biroul Resurse Umane, 
Contrul Intern din cadrul primi'l
riei şi la tel.: 0258.861.310. int. 
1013. 

c) copie a certificatului de 
membfll nl orgr:inîzaţiei profesio
nale cu viza pe anul in curs; 

d) dovada,Jm;crisul din care sa 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute! la nr!. 
-!55 alin. (1 j lit. c) sau f), la art. 54i 
alin. (1) lit. dJ ori e), respectiv la 
art. 628 alin. (I) lit. el) sau e) din 
Legea nr. 95:2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii. republicată, 
cu modificările ulterioare; 

eJ acte doveditoare penrrn cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin; 

f) cazierul judiciar; 
g) certifirnt medical din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic penlrn 
exercitarea activităţii pentru pos
tul pentru caw candidca:;,ă; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate. 

Taxa ele concurs este de 1.50 de 
lei. 

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

Tematica de concurs va fi afisa-
lă la sediul spitalului. · 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia aces
tui anunţ, iar concursul se organi
z.ează în perioada cuprinsa intre 
31 şi 90 de zile de la publicarea îri 
"Viaţu mcdicaHl". 

SPl1ALlJL MUNJC!PA!. 
DOROH(}[ (/UDETUL 
ROTOŞANl) , 
scoate la CONC:URS 
în conformitat(' cu µrevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1 .40612006, coro
hornt cu prevederile art. !RS din 
Legea nr. 95/2006, republicată., cu 
modificările şi complctJrilc ultcli
oare, următoarele functii: 

• şef Secţia Medicină internă. 
ll; 

• sefSectia Neurolog"ie· 
• Şef Sec\ia AT1; ' ' 
•şef Sec\ia Psihiatrie; 
• şef Laborator Analize medi

cale; 
• şef Secţia Chirurgie generală. 
Dosarul de înscriere Ja concurs 

va cuprinde unnătoarele acte: 
a) cerere in care se menrionea

zfi funcţia pC'nt ru cnrc doreşte să 
candideze; 

bl copie xerox de pe diploma 
de studii; 

c) adeverinţ;.) din care să reiasă 
confirmarea ln grnduJ profesional; 

d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prcvă-

SP\~;\;I,t)L IU1Jll'fgAN:l)E ·· . · zut ln Anexa nr. 2 la normele 
URGf;NTĂB'UZĂI)(l!.1'Dl:'j'UL menţionate: 
Î'!UlĂU) '~ e) declaraţie pe propria răs-
scoatc la CONCURS pundew a candidotului, dio cam 
ln conformitate cu prevederile să rezulte c<J nu a fost condamnat 
Ortl. m.s. or. 869/201.5, cu comple- penal pentru fapte cc-I fac incom
tădle şi modificările ulterioare. ur- patibil C'll funcţia pentiu care do-
rnUtoarele posturi: reşte sa concureze; 

•tmpd~t cu 11ormă înti:ea'gă de f) declaraţie pe propria răs-
.mC.(liqpet\(i!ist corifir:madn spe, punclerc a candidatului. din care 
cialit11t.eaJNelTQl.qgie·l,a Cotriparti; sfi rezulte că nu se allii in stare de 
ment\ll l'iefrolQgie; incompatibil irate; 

· •:,d9uă·poiittirLc\i,ho(tnă int:T,ea- gJ ce1tificat privind starea de 
gă,de nJeQlCŞpe!:iaHsi cohlîim~t in sănătate; 
speciali1~fo~;.R:;di9Iogij1:)m~&isli: · h) tlovadii1adeverinţă din care 

· tăincâiCa!ă;p_entr4Lâjjpraţpruh1c,' să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 
R,\~iologie Şi iniagîitic~ !lledl~a!Ji. 

Dosarul de insciicre. la concurs fost sancţionat de conducerea uni
tât.ilorîn care si-a desfăşurat acti-

va cuprinde următoelrele acte: vitatea sau cte' Colegiu.I iviedicilor 
a) cerere ln care se menţ.ionea-

za postul pcnnu care doreşte sa din Romania; 
concureze: i) copie xerox a autorizaţiei de 

b) c:cpie xero~ de pe diploma liberă practică sau a c.:ert.Hicatului 
de licenţă şi certilicatui de specia- de membru al Colegiului Medicilor 
lisl sau primar pentrn medici, me- din Romania; 
dici dentişti, fa1macişti, respectiv j) copia carnetului de muncă 
adt•verinţă ele confirmare în gradul sau. după caz, o adeverinţă care să 
profesional pentru biologi. biochi- ateste confirmarea în spedalitate 
rnişti sau chimişti; şi vechimea în specialitate; 

I I . .. -
~)>ostu ri scoase 

k} un proiect Je management 
privind evoluţia iftoare a secţiei:' 
laboratorului; 

l) chitanţă â lată a taxei de 
corn.:urs. 

Taxa de conc1 r~ este de 150 de 
lei şi se achit.a fa ~asicria spitalu-
lui. l 

La concurs se ttprczcnta me
dici cu o vechime. cel puţin 5 ani 
în specialitatea p tului, speciali
tate pc care opt" fică in mod cu
rent si in care.sui t~onfirmati prin 
ordii; al m.s.p. (v imea in ~peci
alitate decurge d la data mnfir
mării şi lncadrării a specialist)„ 

Persoanele sa f\iomlte în ul
timii 2 ani de un , ţilc la care au 
fost angajate sau Colegiul Me
dicilor din Rom, ~ia, precum şi 
cele caroru le-ah aetat contractul 
de administrare i condiţiile sta
bilite la <trl. 5, lit. ), C) sau dJ din 
Orâ. m.s. nr. l.40 '(2006, sau cele 
care au impiinit v i·sta de pensio
nate confonn legi jnu pot partici-
pa la concurs. t 

Concursui sat J examenul va 
consta în următrn tele probe: in
terviu - susţinere tJroicctului de 
management1 pro scrisă, probă 
clinică sau practic 

Proiectu! de sp ialitate trebu
ie să fie realizat inc idual de către 
candidat, sii rezo :e problemele 
solicitate într-un blum de maxi
mum JO pagini tel roredactate P" 
calculator cu font f 14. 

Proba scrisă a foncursului se 
susţine duptl subi te din Legea 
nr. 95:2006 privind ţeforma în do
meniul sfmăti:lţii, c Imodificări!e şi 
compleLările ulleri are şi legisla
ţia secundară uforc tă. 

Proba clinică Skl proba practi
că se susţine pc ba metodologiei 
stabilite pentru ob inerea titlului 
de medic specialist 

înscrierile la co .curs se fac la 
sediul unităţii~ în ·erml:!n de 15 
r..ile de la aparipa ce5tui anunţ1 
iar concursul se ganizează în 
termen de minimu . 30 de zile si 
maximum 90 de zil , de la publica
rea în .,Viata medice ă". 

Relaţii ~uplimen arc se pot ob
ţine la tel.: 0231.61 .l79. 

SPITALU1:, fllDE'fF. N DE 
URGENTAMAVRO -!AT! 
BOTOŞANf mmq 'L 
BOTOS ANI} 
scoate 'ra CONCURS 
ln conformitate c prevcdcrîle 
Ord. m.s. nr. 869/20 5, cu comple
tările şi modificările dtt.~rioarc. ur
mătoarele posturi: 

„ trei posturi cu ormă întrea
g·a de farmacist. cu c ·ept de Hber~i 
practică la.farmacia pitalului' 

... un post cu norr ă întreagă de 
medic special.ist con ·rrnat în spe
cialitatea Chimrgie lastică, este
tică şi microchirur · ~ reconstruc
tivă la Secţia Chinll' ·c plastică şi 
rt)icrochirurgie reco tructivă. 

Dosaiul de înscri. re fo conrurs 
va cuprinde următoa ele acte: 

a) cerere in care. • menţionea
ză postul pentrn ca e doreşte să 
concure-t.e; 

b) copie xerox d pe diploma 
<le licentă si certifica ul de specia
list sau P1i~1nr penlrţ medici, me
dici .dentisti. farmacl ·ti 1 respectiv 
adeverinţli de confiJ are în gradul 
profesional pcntn1 gi, biochi
misti sau chirnisti; 

'c) copie a' ce atului de 
membru al organ· i profesio-
nale cu viza ne an urs; 

dl dovad~'Înscris l din care să 
rt•;rnlte că nu i-a [os plicatO una 
dintre sancţiunile pr 'ăzute ln att. 
455 alin. (I) iit. e) sa• ), la art. 54 l 
alin. (l J lit. el) Oii e) respectiv la 

·art. 628 alin. (l) lit. J sau e) din 
Legea nr. 95/2006 pri ind reforma 
în domeniul s~nătăţi republicată, 
cu modificările uitcti · re; 

e) acte doveditoare pentru 
cakuimea pnnr.taiului pn~văzut ·m 
Anexa nr. 3 la ordin; 

f) cazierul judiciar; 
g) certificat medicai din care 

să rezulte că f!Ste apt din puncL de 
vcclc:rr fizic şi neuropsihic pentru 
exercTtarea a-etivită\iî pentru pos
tul pent1u care candidca7.ă; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i} copia actului de identitate în 
termen de valibilitatc. 

Taxa de concurs este de 150 de 
lei. 

Documentele prevă;mte !a li!. 
dJ, f) şi g) snnt valabile trei luni 
şi se tlepun la dosar ln termen de 
mlabiliwte. 

Concursu! va consta ln urmă
toarele probe: ptoba scrisă (obli
gatorie); proba clinică sau practică 
(in funcţie de particularitâţile Sfit'
cialităţii publicate la concurs). 

Tematica de concurs pentru 
postul de farmacist va fi afişată pe 
site-ul: www.spitalulmavrornati. 
ro - lnformaţii publice - Concur
suri de angajare, iar cea pentru 
metlic este cea pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea 
postului. 

tnscr.ierile la roncurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
c;1Jendarîstice de la apariţia aces
tui anunţ, iar concursul se organi
zează in perioada cuprinsrl între 
31 şi 90 de zile de la publicarea în 
„Viaţa medicală". 

Relaţii suplimentare se pot 
obtine la Setviciul RUNOS, tel.: 
023J.518.812, inl. ll41. 

SPlTALllL MUNIClJ'Al, 1'U1Wi\ 
(JTJDETUL CLUJ) 
scoate la CONCURS 
ln conformitate cu preYcdPrile 
Ord. rn.s. nr. 869/20 I 5. cu comple
tările si modifidtriJc u1terioan:1 un 
post c~ nonnă întreagă de medic 
speciaHst confirmat în spcclallta
tca A.ncstczie şi terapia intensivă 
la Secpa ATI. 

Dosarul de 'rnscricrc Ja concurs 
va cuprinde următoe.rele arte: 

a) cerere in ca.re se menţionea
ză postul pcnt1u care doreşte să 
concureze; 

bl copie xerox de pc diploma 
de licenţă şi certificatul de specia
list sau primar pentru medici 1 me
dici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverinţă de confirmare în g-radul 
profesional pentru bfologi, biochi
mişti sau chimişti; 

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

d) dovadwînscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicata una 
dintre sancţiunile prcvf.1zut·e J;:1 art. 
·155 alin. (!)fit. e) sau f), la art. 5-! I 
alin. (1) lit. d) oii c.), respectiv b 
art. 628 alin. (l) !iL di sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind rtifurmc.t 
în domeniul săn5Uiţii, republicat~. 
cu modificările u!Lcrioare; 

c) Jcte dovt•t.Htoarc pentru crJl
cula.rea punctajului pre\'ăzut în 
:\.nexn nr. 3 !a ordin; 

f) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care 

.să rezulte.' că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic penLru 
excrcitarra activitiitii pcnt1u pos
tul pentru ca.re candideazăi 

h) chitan\ă de plată n laxei de 
concurs: 

i) copia actului de identita!e ln 
termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de 
lei şi s~ achilt.. Ja casieri::t unitO\il. 

Documentele prţvăzutc la lit. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi 
se depun 1a dosar în termen de v;i
labilitate. 

Temalica de concurs es!.e cea 
pentru examenul de medic spe
cialist in specialitatea postului, 


