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 l) copie de pe carnetul de mun-
că și adeverință de salariat pentru 
vechime în muncă, pentru perioada 
de după 01.01.2011;
 m) curriculum vitae.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă însoțite de do-
cumentele originale, sau în copii 
legalizate. Documentele prevăzute 
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen 
de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
specifică pentru examenul de me-
dic specialist în specialitatea pos-
tului, publicată pe site-ul Ministe-
rului Sănătății.
 Anunțul, tematica, bibliografia 
și atribuțiile postului se vor publica 
pe site-ul: www.cjphr.ro și se vor 
afișa la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Casei Județene de Pensii 
Harghita din mun. Miercurea Ciuc, 
str. Kossuth Lajos nr. 94, județul 
Harghita, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, la 
e-mail: office@cjphr.ro sau la tel.: 
0266.371.204, int. 125, de la dna 
Bodó Zsuzsánna, având funcția pu-
blică de inspector principal la Com-
partimentul Resurse Umane.

SPITALUL MILITAR DE 
URGENȚĂ „DR. ARISTIDE 
SERFIOTI” GALAȚI (JUDEȚUL 
GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, următoa-
rele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie în cadrul 
Compartimentului Cardiologie din 
Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie în cadrul 
Compartimentului Neurologie din 
Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Pneumologie în cadrul 
Compartimentului Pneumologie 
din Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Radiologie-imagistică me-
dicală din cadrul Laboratorului de 
Radiologie și imagistică medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere de înscriere a candida-
tului în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale și copia avizului privind exer-
citarea profesiei de medic/biolog;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;

 f) cazierul judiciar și certificat 
de integritate comportamentală 
conform Legii nr. 118/2019;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
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 și se achită la casieria spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica și bibliografia de con-
curs sunt cele pentru examenul de 
medic specialist în specialitatea 
postului și pot fi găsite pe site-ul 
Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Traian nr. 199, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”. În 
cazul în care ultima zi de înscriere 
coincide cu o zi nelucrătoare, can-
didații vor putea depune dosarele 
de înscriere inclusiv în prima zi 
lucrătoare după expirarea celor 15 
zile.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0236.423.983, int. 110  
și 111.

REPUBLICARE
SPITALUL MILITAR DE 
URGENȚĂ „DR. ARISTIDE 
SERFIOTI” GALAȚI (JUDEȚUL 
GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post 
cu normă întreagă de medic în spe-
cialitatea Medicină de urgență în 
cadrul Compartimentului Primire 
Urgențe.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în 
specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați în ultimul an de pregătire 
în specialitatea în care se publică  
postul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere de înscriere a candida-
tului în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale și copia avizului privind exer-
citarea profesiei de medic/biolog;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar și certificat 
de integritate comportamentală 
conform Legii nr. 118/2019;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
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 și se achită la casieria spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica și bibliografia de con-
curs sunt cele pentru examenul de 
medic specialist în specialitatea 
postului și pot fi găsite pe site-ul 
Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Traian nr. 199, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”. În 
cazul în care ultima zi de înscriere 
coincide cu o zi nelucrătoare, can-
didații vor putea depune dosarele 
de înscriere inclusiv în prima zi 
lucrătoare după expirarea celor 15 
zile.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0236.423.983, int. 110  
și 111.

REPUBLICARE
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, următoa-
rele posturi:
 • un post cu jumătate de normă 
de medic în specialitatea Epidemi-
ologie în cadrul Compartimentului 
de Supraveghere epidemiologică și 
control boli transmisibile;
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Epide-
miologie în cadrul Compartimen-
tului de Supraveghere epidemiolo-
gică și control boli transmisibile;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Obstetri-
că-ginecologie în cadrul Compar-
timentului de Supraveghere epide-
miologică și control boli transmisi-
bile;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
familie la Compartimentul Evalua-
rea factorilor de risc din mediul de 
viață și muncă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
familie în cadrul Compartimentu-
lui Evaluare și promovare a sănă-
tății;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
laborator în cadrul Laboratorului 
de Diagnostic și investigare în să-
nătate publică;
 • trei posturi cu normă întreagă 
de medic stomatolog/dentist în ca-
drul Compartimentului Evaluarea 
factorilor de risc din mediul de via-
ță și muncă;
 • un post cu normă întreagă de 
chimist în cadrul Laboratorului de 
Diagnostic și investigare în sănăta-
te publică – chimie sanitară.
 Pentru posturile de medic, la 
concurs se pot prezenta medici cu 
drept de liberă practică, specialiști 
sau primari confirmați în speciali-
tatea respectivă, rezidenți aflați în 
ultimul an de pregătire în speciali-
tatea în care se publică postul.
 Pentru posturile de medic sto-
matolog/dentist, la concurs se pot 
prezenta medici stomatologi/den-
tiști cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea Stomatologie ge-
nerală, rezidenți aflați în ultimul an 
de pregătire în specialitatea în care 
se publică postul. 
 Pentru postul de chimist, la 
concurs se pot prezenta chimiști 
debutanți, chimiști, chimiști speci-
aliști sau principali. 

 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare, ori cele de 
la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din 
Legea nr. 460/2003 privind exerci-
tarea profesiunilor de biochimist, 
biolog și chimist, înființarea, orga-
nizarea și funcționarea OBBCSSR;
 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 din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
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 va-
labilitate.
 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant sau 
chimist debutant, documentele 
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
iesc cu declarația pe propria răs-
pundere a candidatului.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU (JUDEȚUL 
BUZĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, următoa-
rele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Diabet zaharat, nutriție 
și boli metabolice la Cabinetul de 
Diabet, nutriție și boli metabolice;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Dermatovenerologie la 
Compartimentul Dermatovenero-
logie;
 • șase posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de urgență 
la Secția UPU-SMURD;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Medicină de urgență la Secția 
UPU-SMURD;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Ortopedie și traumatologie 
la Secția Ortopedie și traumato-
logie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:

 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, 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 din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
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 va-
labilitate.
 Pentru tinerii specialiști unita-
tea susține costurile aferente con-
tractelor de locațiune – locuință de 
serviciu și utilități în limita unui 
plafon lunar de 1.000 de lei.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia sunt cele afișate pe site-ul 
Ministerului Sănătății pentru exa-
menul de medic specialist în speci-
alitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.

SPITALUL CLINIC COLȚEA 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post 
cu normă întreagă de medic primar 
confirmat în specialitatea Medicină 
de familie, cu competență/atestat 
în Medicină de urgență, în cadrul 
CPU.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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), respectiv la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;


