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SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU 

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; 
• 1 post 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; 
• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea gastroenterologie la Secţia Medicină 

internă- Compartiment Gastroenterologie; 
• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia 

Oncologie medicală; 
• 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia 

A.T.I.; 
• 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 

medicală; 

• 1 post vacant cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea diabet zaharat, nutriţie 
şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice; 

• 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea ORL la Centrul de Sănătate 
Multifuncţional Pîrscov- Cabinet ORL; 

• 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate 
Multifuncţional Pîrscov- Cabinet Pediatrie; 

• 7 posturi vacante cu normă 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.(l) 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 "Viafa Medicală" nr. 26 din data de 01.07.2022. 
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: 02381720689 - int. 166. 

Manager,;) 
Ec. Damfct'h Cliluidiu 



Posturi scoase la concurs 
• un post cu nonnă întreagă de 

medic specialist confinnat în speci
alitatea Pneumologie la Cabinetul 
de Pnewuologie din Ambulatoriul 
integrat; 

• un post cu nonnă întreagă de 
medic specialist confinnat în speci
alitatea Neurologie la Cabinetul de 
Neurologie din Ambulatoriul inte
grat; 

• U11 post cu nom1ă întreagă de 
medic specialist confinnat în spe
cialitatea Urologie la Cabinetul de 
Urologie din Ambulatoriul integrat; 

• Ul1 post cu nom1ă întteagă de 
medic primar confirmat în speciali
tatea Oftalmologie la Cabinetul de 
Oftalmologie din Ambulatoriul in
tegrat. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde unnătoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care doreşte să con
cureze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi certificatul de specialist 
sau primar penttu medici, medici 
denti~ti, farmacişti, respectiv ade
verinţă de confinnare în gradul pro
fesional pentru biologi, biochimişti 
sau chimişti; 

c) copie a certificatului de mem
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs; 

d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin. (l) lit. e) sau f), la att. 541 
alin. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind refonna în do
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

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

f) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt clin punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de 
lei. 

Docmnentele prevăzute la lit. 
d), l) şi g) sw1t valabile trei Juru şi se 
depw1 la dosar în termen de valabi
litate. 

Tematica şi bibliografia de con
curs sU11t cele pentru examenul de 
medic specialist în specialitatea 
postului, 1rostate pe site-ul Ministe
mlui Sănătăţii şi pe site-ul spitalu
lui. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul Ullităţii, în tennen de 15 zile 
calendaristice de la apruiţia acestui 
anooţ, iar concursul se organizea
ză în perioada cup1insă între 31 şi 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicalăn. 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TllRITORTALĂ MUNICIPIUL 
BLAJ (JUDEŢUL ALBA) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările şi 
modificările ulterioare, Ul1 post cu 
normă 1ntreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Medici
nă generală/Medicină de familie în 
cadrul Compartimentului Asistenţă 
medicală si de medicină dentară. 

Dosar~! de înscriere la concms 
va cuprinde um1ătoarelc acte: 

a) cerere în care se menţionează 
postul pennu care doreşte sii con
cureze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentişti, farmacişti, respectiv ade
verinţă de confirmare în gradul pro
fesional pentru biologi, biochimişti 
sau chimişti; 

c) copie a certificatului de mem
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în cw-s; 

d) dovada(11iscril.'UI din cru·e să 
rezulte că nu i-a fost aplicată ima 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 
628 alin. (1) Iit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 pti\1nd ref01ma în do
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ultetioru·e; 

e) acte doveditoare penau cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 Ia ordin; 

fJ cazie1ul 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) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de I50 de 
lei. 

Docwnentele prevăzute la lit. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se 
depun la dosar în tennen de valabi
litate. 

Tematica de concurs va fi afişată 
la sediul instituţiei. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul unitătii, în tennen de 15 zile 
calendatistice de la apariţia acestui 
ruiunţ, iar concursul se organizea
ză în perioada cuprinsă între 31 şi 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală". 

SPITALUL CLINIC JUDETllAN 
DE URGENŢĂ ILFOV • 
scoate la CONCURS 
în confonnitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
şi modificările ulterioare, un post 
cu normă întreagă de medic speci
alist confimtat în specialitatea Gas
troenterologie la Compartimentul 
Gastroenterologie. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care doreşte să con
cureze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi certificatul de speciali>t 
sau primar penttu medici, medici 
dentişti, frumacişti, respectiv ade
verinţă de confitmare în gradul pro
fesional pentm biologi, biochimişti 
sau chimişti; 

c) copie a certificatului de mem
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs; 

d) dovada;înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sanL"tiunile prevăzute la art. 
455 alin.(!) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (l) lit. dJ orie), respectiv la art. 
628 alin. (1) liL d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

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

f) cazieml judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere tizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii penfJ.u postul 
penau care candidează; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de 
Iei. 

Documentele prevăzute la lit. 
d), t) şi g) sunt valabile trei llmi şi se 
depU11 la dosar în tennen de valabi
litate. 

Tematica de concms va fi afişată 
Ia sediul spitalului. 

!1iscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în tennr.n de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui 

anunţ, iar concursul se organizea
ză în perioada cuprinsă între 31 şi 
90 de zile de Ia publicarea în • Viaţa 
medicală". 

SPITALUL CLINIC .PROF. 
DR. THEODOR BURGHELE" 
BUCURESTI 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările şi 
modificările ultetioare, un post cu 
nonnă întreagă de farmacist speci
alist confirmat în specialitatea Far
macie clinică în cadrul Frumaciei cu 
circuit închis. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care doreşte să con
cureze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentişti, farmacişti, respectiv ade
verinţă de confinnare în gradul pro
fesional pentru biologi, biochimişti 
sau chimişti; 

c) copie a certificatului de mem
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs; 

d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) 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 privînd refonna în do
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

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

f) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din cru·e 

să rezulte că este apt dîn pUllct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentJ.u 
exercitarea activităţii penttu postui 
pentru care candidează; 

h) chitanţă 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 Ia lit. 
d), t) şi g) sunt valabile trei luni şi se 
depun la dosar în termen de valabi
litate. 

Tematica de concurs va fi afisată 
la sediul spitalului. ' 

înscrierile la concurs se fuc la 
sediul unităţii din Bucureşti, şos. 
Panduri nr. 20, sector 5, în tennen 
de 15 zile calendaristice de la apa
riţia acestui anunţ, iru· conau-sitl se 
organizează în perioada cuprinsă 
între 31 şi 90 de zile de la publicru·ea 
în. Viaţa medicală". 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
ŞI PENTRU MĂSURI DE 
SIGURANŢĂ JllBEL (JUDEŢUL 
TIMIŞ) 

scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu 
prevederile rut. 185 din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificări
le şi completările ulterioare, urmă
toarele funcţii: 

•şef Secţia Psihiatrie l, 
• şef Secţia Psihiatrie li; 
• şefSec~ia Psihiatrie lll; 
• şef Secţia Psihiatrie IV; 
•şef Secţia Psihiatrie V; 
• şef Secţia Psihiatrie VI; 
•şef Secţia Psihiatrie VIJ. 
Dosarul de înscriere Ia concurs 

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

funcţia pentru care doreşte să can
dideze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
studii; 

c) adeverinţă din care să.reiasă 
confirmarea în gradul profesional; 

d) acte doveditoare penfJ.u cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la nonnele menponate; 

e) declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentru fapte ce-l fac incompatibil 
cu funcţia pentru care doreşte să 
concureze; 

fJ declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
zulte că nu se află în stare de incom
patibilitate; 

g) certificat privind starea de să
nătate; 

h) dovadă/adeve1inţă din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancţionat de conducerea unităţilor 
în care şi-a desfăşurat activitatea 
sau de Colegiul Medicilor din Ro
mânia; 

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

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

k) Ul1 proiect de mana,,o-ement 
privind evoluţia viitoare a sectiei; 

lJ chitanţă de plată a taxei de 
concurs. 

Taxa de concw-s este de I SO de 
lei. 

Copiile actelor prevazute mai 
sus vor fi însoţite de documentele 
originale. 

La concw-s se pot prezenta me
dici cu o vechime de cel puţin 5 ani 
în specialitatea postului, specialita
te pe care o practică în mod curent 
şi în care sunt confinnaţi prin ordin 
al m.s.p. (vechimea în specialitate 
decurge de la data confinnării şi în
cadrării ca specialist). 

Persoanele sancţionate în ulti
mii 2 ani de w1ităţile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum şi cele cărora 
le-a încetat contractul de adminis
trare în condiţiile stabil!te la art. 
5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 
1.406/2006, sau cele care au împli
nit vârsta de pensionare confonn 
legii, nu pot participa Ia concurs. 

Condiţiile pe care le oferă unita
tea noastră sunt: unitate sruutară cu 
personal tânăr, localitate fără zonă 
cu calrunităti situată la 24 km de Ti
mişoara, făiă toxicitate, cu spor de 
periclitate pentru condiţii deosebite 
de muncă. 

Concursul sau examenul va con
sta în următoarele probe: inte1viu 
- susţinerea proiectului de mana
gement, probă scrisă, probă clinică 
sau practică. 

Proba scrisă a concursului se 
susţine după subiecte din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do
meniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi legislaţia 
secundară aferentă. 

Proba clinică sau proba practi
că se susţine pe baza metodologiei 
stabilite penttu obţinerea titlului de 
medic specialist. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul w1ităţii, în termen de 15 zile 
de la apariţia acestui anunţ, iar con
cursul se organizează în tennen de 
minimum 30 de zile şi maximum 
90 de zile de la publicarea în "Viaţa 
medicală". 

Relaţii suplimentare se pot obţi
ne la tel.:0256.394.442, int.16. 

REPli'l!LlCARE 
SPITALUL JUDETEAN DE 
URG.ENŢĂ BUZĂU (JUDEŢUL 
BUZĂU) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările şi 
modificările ulterioare, unnătoarele 
posturi: 

· • două posturi cu 110nnă întrea
gă de medic in specialitatea Cardio
logie la Secţia Cardiologie; 

• un post cu nonnă întreagă de 
metlic ln specialitatea Cardiologie 
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la Compartimentul Terapie intensi
vă - coronarieni; 

• două posturi cit normă întrea
gă de medic în specialitatea New-o
logie Ia Secţia Neurologie; 

• un post cu nonnă întreagă de 
medic în specialitatea PediatJ.ie la 
Secţia Pediatrie; 

• un post cu noimă întreagă de 
medic în specialitatea Gastroente
rologie la Secţia Medicină intemă
Compartiment Gasttoenterologie: 

• două posturi cu normă întrea
gă de medic în specialitatea Onco
logie medicală la Secţia Oncologie 
medicală; 

• un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo
gie-imagistică medicală pentru La
boratorul de Radiologie şi imagisti
că medicală; 

• un post cu norn1ă întreagă de 
medic în specialitatea Oncologie 
medicală Ia Cabinetul de Oncologie 
medicală; 

• 1111 post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Diabet za
harat, nutriţie şi boli metabolice la 
Cabinetul de Diabet, nutriţie şi boli 
metabolice; 

· • două posturi cu nom1ă întrea
gă de medic în specialitatea Aneste
zie şi terapie intensivă la Secţia ATI; 

• un post cu nonnă întreagă de 
medic in specialitatea ORL la Cen
trul de Sănătate Mttltifw1ctional 
Pârscov - Cabinet ORL; ' 

• un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pediatrie la 
Centrul de Sănătate Multifuncţio
nal Pârscov - Cabinet Pediatrie; 

• şapte postw.i a1 normă întrea
gă de medic în specialitatea Medici
nă de urgenţă la UPU-SMURD. 

La concurs se pot prezenta me
dici cu drept de liberă practică, spe
cialişti sau prirnrui confitma\i 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 pentm care doreşte să con
cureze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentişti, faro1acişti, respectiv ade
verinţă de confinnare în gradul pro
fesional pentru biologi, biochimişti 
sau chimişti; 

c) copie a certificatului de mem
bru al org-dllizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs; 

d) dovada/înscrisul din care să 
rezLtlte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) Iit. e) sau t), la art. 541 
alin. (1) lit. d) orie), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind refonna în do
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

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

t) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activită\ii pentru postul 
pentru care candidează; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate. 

Trom de concurs este de 150 de 
lei. 

Docwnentele prevăzute la lit. 
d), t) şi g) sunt valabile trei luni şi se 
depun la dosar în tennen de valabi
litate. 

Pentru tinerii specialişti unita
tea susţine cost11rile aferente con
tractelor de locaţiune - locuinţă 
de ser:viciu şi utilităţi în limita Lutui 
plafon !Lmru· de 1.000 de lei. 
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Tematica de concurs si bibli
ografia sunt cele afişate p~ site-ul 
Ministemlui Sănătăţii pentru exa
menul de medic specialist în specia
litatea postului. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizea
ză în perioada cuprinsă între 31 şi 
90 de zile de la publicarea în • Viaţa 
medicală". 

SPITALUL DE OBSTETRICĂ
GINECOLOGIE BUFTEA 
(JUDE\'UL ILFOV) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr- 869/2015, cu completările şi 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi: 

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confinnat în speciali
tatea Medicină de laborator pentru 
Laboratoml de Analize medicale; 

• un post cu nom1ă întreagă de 
medic specialist confinnat în spe
cialitatea Pediatrie la Cabinetul de 
Pediatrie Ambulatoriul integrat; 

• w1 post cu nonnă întreagă de 
medic specialist confumat în speci
alitatea Medicină internă la Cabine
tul de Medicină intemă Ambulato
riul integrat; 

• un post cu nom1ă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci
alitatea Gastroenterologie la Cabi
netul de Gastroenterologie Ambu
latotiul integrat; 

• w1 post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci
alitatea Chirurgie generală la Com
partimentul Chirurgie generală, 

• w1 post cu nomiă întreagă de 
medic specialist confim1at în speci
alitatea Neurologie la Cabinetul de 
New·ologie Ambulatoriul integrat. 

Dosantl de înscriere la concurs 
va cuprinde unnătoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care doreşte să con
cureze; 

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

c) copie a certificatului de mem
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs; 

d) dovada;însclisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiWJile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau!), la art_ 541 
alin. (1) liL d) orie), respectiv la arL 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind refonna în do
meniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordh1; 

I) cazierul judiciar sau declaraţie 
scrisă pe proplia răspundere a can
didatului din care să rezulte că nu a 
fost condamnat penal pentru fapte 
ce-l fac incompatibil cu functia pen
tru care doreşte să concureze; 

g) certificat medical p1ivind sta
rea de sănătate fizică şi psihică de la 
Cabinetul de Medicina muncii (apt 
medical pentru postul pentru care 
candidează) şi certificat ptMnd sta
rea de sănătate tip AS; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate; 

D declaraţie scrisă pe propria 
răspundere a candidatului din care 
să rezulte că 1111 se află în stare de 
incompatibilitate; 

· k) copia cametului de mw1că 
san, după caz, o adeverinţă care să 
ateste confinnarea în specialitate şi 
vechimea în specialitate. 

Taxa de concurs este de J SO de 
lei şi se achită la ca~ieria unităţii. 

Documentele prevăzute la. lît. 
d), f) şi g) sunt valabile trei luni 
şi se depun la dosar în termen de 
valabilitate. 

Tematica de concurs va fi afişată 
la sediul spitalului. 

lnscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, str. Studioului nr. 5 -
Biroul RUNOS, în tennen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursnl se organizea
ză în pelioada cup1insă între 31 şi 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală"_ 

Relaţii suplimentare se pot obţi
ne la tel.: 021.351.52.95, i11t. 133. 

SPITAi.UL DE PSIHIATRIE 
ŞI PENTRU MĂSURI DE 
SIGURANŢĂ PĂDURENI
GRAJDURI (JUDEŢUL IAŞI) 
scoate la CONCURS 
în confonnitate cu prevedelile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu 
prevederile art. 185 din Legea nr. 
95/2006„republicată, cu modificări
le şi completătile ulterioare, urmă
toarele funcţii: 

•şef Secţia Psihiatrie 1 cronici; 
• şef Secţia Psihiatrie lI cronici; 
• şef Secţia Psihiatrie 1lT cronici. 
Dosarul de înscriere la concurs 

va cuprinde următoarele acte: 
a) cerere în care se menţi011ează 

funcţia pentru care doreşte să can
dideze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
studii; 

c) adevetinţă din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional; 

d) acte doveditoare pentru cal
cularea punctajttlui prevăzut in 
Anexa nr. 2 la nom1ele menţionate; 

e) declaraţie pe propria rJspun
dere a candidatuiui, din care să re
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentm fapte ce-l fac incompatibil 
cu funcpa pentru care doreşte să 
concureze; 

!) declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
zulte că nu se află în stare de incom
patibilitate; 

g') certificat privind starea de să
nătate; 

h) dovadă/adeverinţă din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancţionat de conducerea unităţilor 
în care şi-a desfăşurat activitatea 
sau de Colegiul Medicilor din Ro
mânia; 

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 adeverinţă care să 
ateste confinnarea în specialitate şi 
vechimea în specialitate; 

k) w1 proiect de management 
privind evoluţia viitoare a secţiei; 

1) chitanţă de plată a taxei de 
conCW'S. 

La concurs se pot prezenta me
dici cu o vechime de cel puţin 5 ani 
în specialitatea postului, specialita
te pe care o practică în mod curent 
şi în care sunt confirmaţi prin ordin 
al m.s.p. (vechimea în specialitate 
decurge de la data confirmării şi în
cadrării ca specialist). 

Persoanele sancţionate în ulti
mii 2 ani de unitătile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum şi cele cărora 
le-a încetat contractul de adrninis
trare în condiţiile stabilite la art. 
5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 
1-406/2006, sau cele care au împli
nit vârsta de pensionare confonn 
legii, nu pot participa la concurs. 

Concursul sau examenul va con
sta în următoarele probe: interviu 
- susţinerea proiectului de mana
gement, probă scrisă, probă clinică 
sau practică. 

Proba scrisă a concursului se 
susţine după subiecte din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările 
şi completările ulterioare şi legisla
ţia secundară aferentă. 

Proba clinică sau proba practi
că se susţine pe baza metodologiei 
stabilite pentru obţinerea titlului de 
medic specialist. 

înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului din localitatea Pă
dureni, com. Grajduri, jud. Iaşi, la 
Biroul RUNOS, în termen de 15 zile 
de la apariţia acestui anunt, iar con
cursul se organizează în tennen de 
1ninimwn 30 de zile şi maximum 
90 de zile de la publicarea în "Viaţa 
medicală". 

SPITALUL DE PSIHJATRIE 
ŞI PENTRU MĂSURI DE 
SlGURAN'fĂ SĂPOCA (JUDEŢUI, 
BUZĂU) 
scoate la CONCURS 
în confonnitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu 
prevederile art. 185 din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificări
le şi completările ultelioare, urmă
toarele funcţii: 

• şef Secţia Psihiatrie T -acuţi 
Săpoca (medic în specialitatea Psi
hiatrie); 

• şef Secţia Psihiatrie II - acuţi 

Săpoca (medic în specialitatea Psi
hiatrie); 

• şef Secţia Psihiatrie III (medic 
în specialitatea Psihiatrie); 

• şef Secţia Neurologie Săpoca 
(medic în specialitatea Neurologie); 

• şef Secţia Psilliatrie VI - acuţi 
Nifon (medic în specialitatea Psihi
atrie); 

• şef Secţia Psihiatrie V - cronici 
Ojasca (medic în specialitatea Psihi
at:Jie); 

• şef Secţia Psihiatrie Vl (medic 
în specialitatea Psihiatrie); 

• şef Secţia Psihiat:Jie VII (medic 
în specialitatea Psihiatrie); 

• şef Secţia Psihiatrie Neurop
siltlatrie infantilă Ojasca (medic în 
specialitatea Neuropsihiatrie infan
tilă/Psihiatrie pediat:Jică); 

•şef Laborator Analize medicale 
(medic în specialitatea Medicină de 
laborator). 

Dosarul de înscliere la concurs 
va cuprinde um1ătoare1e aC.te: 

a) cerere in care se menţionează 
funcţia pentru care doreşte să can
dideze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
studii; 

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

d) acte doveditoare pentru cal
cularea pw1ctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la normele menţionate; 

e) declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentru fapte ce-l fac incompatibil 
cu funcţia pentnt care doreşte să 
concureze; 

f) declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
zulte că nu se află în stare de incom
patibilitate; 

g} certificat privind starea de să
nătate; 

h) dovadă/adeverinţă din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancţionat de conducerea unităţilor 
în care şi-a desfăşurat activitatea 
sau de Colegiul Medicilor din Ro
mânia; 

i) copie xerox a autorizaţiei de 
liberă practică sau a ce1tificatului de 
membrn al Colegiului Medicilor din 
România; 

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

k) un proiect de management 
privind evoluţia viitoare a secţiei/ 
laboratorului; 

I) chitantă de plată a taxei de 
concurs. 

La concurs se pot prezenta me
dici cu o vecl1ime de cel puţin 5 ani 

Postu1·i scoase la concurs 
în specialitatea postului, specialita
te pe care o practică în mod curent 
şi în care sw1t confirmaţi plin ordin 
al m.s.p. (vechimea în specialitate 
decurge de la data confirmării şi în
cadrării ca specialist). 

Persoanele sancţionate în ulti
mii 2 ani de unităţile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din Româ1tla, precum şi cele cărora 
le-a încetat contractul de adminis
trare în condiţiile stabilite la art. 
5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 
1.406/2006, sau cele care au împli
nit vârsta de pensionare conform 
legii, nu pot participa la concurs. 

Concursul sau examenul va con
sta în unnătoarele probe: inteiviu 
- susţinerea proiectului de mana
gement, probă sctisă, probă clinică 
sau practică. 

Proba scrisă a concursului se . 
susţine după subiecte din Legea 
nr. 95/2006 privind refon11a în do
meniul sănătăţii, cu modificările şi 
c0111pletările ulterioare şi legislaţia 
secundară aferentă. 

Proba clinică san proba practi
că se susţine pe baza metodologiei 
stabilite pentru obţinerea titlului de 
medic specialist. 

!nscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în temien de 15 zile 
de la apariţia acestui anw1ţ, iar con
cursu 1 se organizează în termen de 
minimum 30 de zile şi maximum 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală". 

SPITALUL CUNIC C.F.R. 
CRAIOVA (JUDEŢUL DOLJ) 
scoate la CONCUR..~ 
în conformitate cu prevederile Ord. 
111.s. nr. 869/2015, cu completările şi 
modificările ulterioare, w1 post cu 
normă întreagă de medic specialist 
continuat în specialitatea Diabet 
zaharat, nutliţie şi boli metabolice 
la Cabinetul de Diabet zaharat, nu
t:Jiţie şi boli metabolice. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde wmătoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
postul pentn1 care doreşte sâ con
cureze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă şi adeverintii/certificatul de 
specialist sau primar pentru me
dici, medici dentişti, farmacişti, re
spectiv adeverinţă de confitmare în 
gradul profesional pentru biologi, 
biochimişti sau chimişti; 

c) copie a certificatului de mem
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs; 

d) dovada/Înscri<ul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau!), la art. 541 
alin. (1) lit. d) mie), respectiv la art. 
628 ali11. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind refom1a în do
meniui sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

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

!) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care 

să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi new·opsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează; 

h) chitanţă de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
tennen de valabilitate; 

j) curriculum >itae; 
k) copia can1etului de muncă 

sauJ după caz, o adeverinţă care să 
ateste confinnarea în specialitate şi 
vechimea !n specialitate, adeverinţa 
în completare a carnetului de mw1-
că după 01.01.2011 precum şi fila 
salariatului dîn REVISAL. 

Taxa de concurs este de 150 de 
lei şi se acltltă la casieria unităţii. 

Docwnentele prevăzute la lit. 
· d), f) şi g) sunt v.ilabile trei lllllÎ 

şi se depun la dosar în tennen de 
valabilitate. 

Tematica de concurs se află la 
Compartimentul RUNOS. 

lnscrieiile la concurs se fac la 
sediul spitalului din Craiova, str. 
Ştirbei Vodă nr. 6, în tennen de 15 
zile calendruistice de la apariţia 

acestui anunţ, iar concursttl se or
ganizează în perioada cuprinsă în
tre 31 şi 90 de zile de la publicarea 
în „ Viaţa medicală". 

Relaţii suplimentare se pot obţi
ne la tel.: 0251.532.436. 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
ŞJ PENTRU MĂSURI DE 
SIGURANŢĂ SĂPOCA (JUDEŢUL 
BUZĂU) 
scoate la CONCURS 
în confonnitate cu prevederile lega
le, unnătoarele funcţii: 

•şef Centru de Sănătate Mintală 
- adulţi Buzău (medic în specialita
tea Psiltlatrie); 

• sef Centru de Sănătate Mintală 
- copii Buzău (medic în specialita
tea Neuropsihiatrie infantilăJPsibi
atrie pediatrică). 

Dosarul de înscliere la concurs 
va cuprinde um1ătoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
funcţia pentru care doreşte să can
dideze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
studii; 

c) adeverinţă di11 care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional; 

d) acte doveditoare pentru cal
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la nonnele menţionate; 

e) declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentru fapte ce-l fac incompatibil 
cu fllllcţia pentm care doreşte să 
concureze; 

!) declaraţie pe propria răspun
dere a candidatului, din care să re
ZLtlte că nu se află în stare de incom
patibilitate; 

g) certificat plivind starea de să
nătate; 

h) dovadă/adeverinţă din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancţionat de conducerea mtltăţilor 
în care şi-a desfăşurat activitatea 
sau de Colegiul Medicilor din Ro
mânia; 

i) copie xerox a autorizaţiei de 
liberă practică sau ce11ificatul de 
membm al Colegiului Medicilor din 
România; 

j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste confinnarea în specialitate şi 
vechimea în specialitate; 

k) un proiect de management 
privind evoluţia ~iitoare a centrului; 

1) cltltanţă de plată a taxei de 
concurs. 

Înscrierile la concurs se fac în 
tem1en de 15 zile de la apaliţia 
acestui anunţ, iar concursul se or
ganizează după 30 de zile de la pu
blicarea în „Viaţa medicală". 

SPITALUL MILITAR DE 
URGENŢĂ „DR. ALEXANDRU 
AUGUSTIN" SIBIU (U.M. 02460) 
scoate la CONCURS 
în confom1itate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu 
prevederile art. 185 din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificări
le şi completările ulterioare, funcţia 
de Laborator Analize medicale în 
subordinea directorului medical -
funcţie civilă. 

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde unnătoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează 
funcţia pentru care doreşte să can
dideze; 

b) copie xerox de pe diploma de 
studii; 

c) adeverinţă din care să reiasă 
con.finnarea în.gradul profesional; 

d) acte doveditoare pen
tiu. calcularea punctajului pre-


