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	 l)	 chitanță	de	plată	 a	 taxei	 de	
concurs.
	 În	secțiile	universitare	clinice,	
laboratoarele	 clinice	 și	 servicii-
le	medicale	clinice,	 funcția	de	șef	
de	secție,	șef	de	laborator	și	șef	de	
serviciu	medical	se	ocupă	de	către	
un	cadru	didactic	universitar	me-
dical	 desemnat	 pe	 bază	 de	 con-
curs. 
	 La	concurs	se	pot	prezenta	me-
dici	 cu	 o	 vechime	 de	 cel	 puțin	 5	
ani	 în	 specialitatea	postului,	 spe-
cialitate	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	 ul-
timii	2	ani	de	unitățile	 la	 care	au	
fost	angajate	sau	de	Colegiul	Me-
dicilor	 din	 România,	 precum	 și	
cele	cărora	le-a	încetat	contractul	
de	 administrare	 în	 condițiile	 sta-
bilite	la	art.	5,	lit.	b),	c)	sau	d)	din	
Ord.	m.s.	 nr.	 1.406/2006,	 sau	 cele	
care	au	împlinit	vârsta	de	pensio-
nare	conform	legii,	nu	pot	partici-
pa	la	concurs.	
	 Concursul	 sau	 examenul	 va	
consta	 în	 următoarele	 probe:	 in-
terviu	–	 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	do-
meniul	sănătății,	cu	modificările	și	
completările	 ulterioare	 și	 legisla-
ția	secundară	aferentă.

	 Proba	clinică	sau	proba	practi-
că	se	susține	pe	baza	metodologiei	
stabilite	 pentru	 obținerea	 titlului	
de	medic	specialist.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	spitalului,	bd.	I.	C.	Brătianu	
nr.	1-3,	sector	3,	București	–	Servi-
ciul	RUNOS,	 în	 termen	de	15	zile	
de	 la	 apariția	 acestui	 anunț,	 iar	
concursul	 se	 organizează	 în	 ter-
men	de	minimum	30	de	zile	și	ma-
ximum	90	de	zile	de	la	publicarea	
în	„Viața	medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ MAVROMATI 
BOTOȘANI (JUDEȚUL 
BOTOȘANI)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	ur-
mătoarele	posturi:
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	în	specialitatea	Cardiologie	
la	 Secția	 Cardiologie,	 Comparti-
ment	UTIC;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 în	 specialitatea	
ATI	 la	 Compartimentul	ATI	–	 str.	
George	Enescu	nr.	6;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	 în	 specialitatea	 Boli	 infec-
țioase	 la	 Serviciul	 pentru	 Supra-
vegherea,	 prevenirea	 și	 limitarea	
infecțiilor	asociate	asistenței	me-
dicale;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 în	 specialitatea	 Gastro-
enterologie	 la	 Compartimentul	 

Gastroenterologie	din	cadrul	Sec-
ției	Medicină	internă	II;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 în	 specialitatea	 Radio-
logie-imagistică	 medicală	 pentru	
Laboratorul	de	Radiologie,	imagis-
tică	medicală	și	CT;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	în	specialitatea	Neonatolo-
gie	la	Secția	Neonatologie;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	 în	 specialitatea	 Neurochi-
rurgie	 la	 Compartimentul	 Neuro-
chirurgie;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 în	 specialitatea	Boli	 in-
fecțioase	la	Secția	Boli	infecțioase	
adulți;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	în	specialitatea	Medicină	de	
urgență	la	Unitatea	de	Primiri	Ur-
gențe	–	str.	Marchian	nr.	11;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 în	 specialitatea	 Pedia-
trie	la	Unitatea	de	Primiri	Urgențe	
–	punct	 de	 lucru	din	 bd.	M.	Emi-
nescu	nr.	12;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	 în	 specialitatea	 Chirurgie	
toracică	la	Ambulatoriul	integrat	–	
str.	Marchian	nr.	11;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	 în	 specialitatea	Neurologie	
pediatrică	 la	 Centrul	 de	 Sănătate	
Mintală	 Copii	 –	 bd.	 M.	 Eminescu	
nr.	12;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	în	specialitatea	Pediatrie	la	
Compartimentul	 Pediatrie	 Dara-
bani	 –	 str.	 Tudor	 Vladimirescu	 
nr.	23;

	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 în	specialitatea	Psihia-
trie	la	Secția	Psihiatrie	VI	cronici	
–	str.	Parcul	Tineretului	nr.	3.
	 La	 concurs	 se	 pot	 prezenta	
medici	 cu	drept	de	 liberă	practi-
că,	specialiști	sau	primari	confir-
mați	 în	 specialitatea	 respectivă,	
rezidenți	 aflați	 în	 ultimul	 an	 de	
pregătire	 în	 specialitatea	 în	 care	
se	publică	postul.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	 copie	xerox	de	pe	diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	 de	 spe-
cialist	sau	primar	pentru	medici,	
medici	 dentiști,	 farmaciști,	 re-
spectiv	adeverință	de	confirmare	
în	gradul	profesional	pentru	bio-
logi,	biochimiști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certificatului	 de	
membru	al	organizației	profesio-
nale	cu	viza	pe	anul	în	curs;
	 d)	 dovada/înscrisul	 din	 care	
să	 rezulte	 că	nu	 i-a	 fost	 aplicată	
una	dintre	 sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	 (1)	 lit.	d)	ori	e),	 re-
spectiv	 la	art.	628	alin.	 (1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	 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	 pen-
tru	 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.
	 Concursul	 va	 consta	 în	 ur-
mătoarele	 probe:	 proba	 scrisă	
(obligatorie);	 proba	 clinică	 sau	
practică	 (în	 funcție	de	particula-
ritățile	 specialității	 publicate	 la	
concurs).
	 Tematica	de	 concurs	este	 cea	
pentru	examenul	de	medic	speci-
alist	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	publi-
carea	în	„Viața	medicală”.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 Serviciul	 RUNOS,	 tel.:	
0231.518.812,	int.	1141.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU (JUDEȚUL 
BUZĂU)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioa-
re,	următoarele	posturi:
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 în	 specialitatea	
Cardiologie	la	Secția	Cardiologie;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 în	 specialitatea	
Cardiologie	 la	 Compartimentul	
Terapie	intensivă	–	coronarieni;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 în	 specialitatea	
Neurologie	la	Secția	Neurologie;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întrea-
gă	 de	 medic	 în	 specialitatea	 

Anestezie	 și	 terapie	 intensivă	 la	
Secția	ATI;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 în	 specialitatea	 Pedia-
trie	la	Secția	Pediatrie;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	
întreagă	 de	 medic	 în	 specia-
litatea	 Neonatologie	 la	 Secția	 
Neonatologie;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 în	 specialitatea	
Oncologie	medicală	la	Secția	On-
cologie	medicală;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 în	 specialitatea	 Radio-
logie-imagistică	medicală	pentru	
Laboratorul	de	Radiologie	și	ima-
gistică	medicală;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	în	specialitatea	Oncolo-
gie	medicală	la	Cabinetul	de	On-
cologie	medicală;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 în	 specialitatea	 Medi-
cină	 generală,	 cu	 competență/
atestat	în	medicină	de	urgență	la	
UPU-SMURD.
	 La	 concurs	 se	 pot	 prezenta	
medici	 cu	drept	de	 liberă	practi-
că,	specialiști	sau	primari	confir-
mați	 în	 specialitatea	 respectivă,	
rezidenți	 aflați	 în	 ultimul	 an	 de	
pregătire	 în	 specialitatea	 în	 care	
se	publică	postul.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	 copie	xerox	de	pe	diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	 de	 spe-
cialist	sau	primar	pentru	medici,	
medici	 dentiști,	 farmaciști,	 re-
spectiv	adeverință	de	confirmare	
în	gradul	profesional	pentru	bio-
logi,	biochimiști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certificatului	 de	
membru	al	organizației	profesio-
nale	cu	viza	pe	anul	în	curs;
	 d)	 dovada/înscrisul	 din	 care	
să	 rezulte	 că	nu	 i-a	 fost	 aplicată	
una	dintre	 sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	 (1)	 lit.	d)	ori	e),	 re-
spectiv	 la	art.	628	alin.	 (1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	 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	 pen-
tru	 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.
	 Pentru	 tinerii	 specialiști	 uni-
tatea	 susține	 costurile	 aferente	
contractelor	de	locațiune	–	locu-
ință	de	serviciu	și	utilități	în	limi-
ta	unui	plafon	 lunar	de	1.000	de	
lei.
	 Tematica	de	concurs	și	biblio-
grafia	sunt	cele	afișate	pe	site-ul	
Ministerului	Sănătății.
	 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	publi-
carea	în	„Viața	medicală”.


