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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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu mo-
dificările și completările ulterioare;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea activității pentru postul pentru 
care candidează, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sanitare 
abilitate;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) curriculum vitae - model euro-
pean;
 k) acordul scris al personanei care 
dorește să candideze privind verifica-
rea în vederea obținerii autorizației 
de acces la informații clasificate sau 
a certificatului de securitate, cores-
punzător fișei postului, în condițiile 
în care este declarată „admisă” la 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria U.M. 02022 
Constanța (str. Fulgerului nr. 99).
 Documentele tipizate se asigu-
ră candidaților prin grija unității, se 
completează de către candidați și se 
depun la dosar în termenul legal, cu 
excepția fișei de examinare medicală. 
Documentele se prezintă și în origi-
nal și se restituie după certificarea 
copiilor.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul unității și pe site-ul:  
www.bazanavala.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, U.M. 02129 Mangalia, 
în termen de 15 zile calendaristice 
de la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se va organiza și se va desfă-
șura în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0241.754.425, int. 127 sau 
0751.627.603 – persoană de contact 
asp. Alex George Irimia.

SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN 
VALE (JUDEȚUL GIURGIU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Neonatologie la Compar-
timentul Neonatologie din Secția  
Obstetrică-ginecologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;

 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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 unității.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilita-
te.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
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 organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0246.273.049, Serviciul  
Resurse Umane.

SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 
(JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu 
jumătate de normă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea 
Radiologie-imagistică medicală, cu 
competență în Tomografie compu-
terizată.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copie a atestatului de studii 
complementare în Tomografie com-
puterizată.
 Taxa de concurs este de 150 de lei 
și se achită la casieria unității.
 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 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului, conform si-
te-ului Ministerului Sănătății și va fi 
afișată la sediul și pe site-ul spitalu-
lui.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Carol Davilla nr. 4, 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 publicarea 
în „Viața medicală” . În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu o 
zi nelucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere inclusiv 
în prima zi lucrătoare după expirarea 
celor 15 zile.

 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0253.410.003, int. 113 –  
Biroul RUNOS.

SPITALUL MUNICIPAL DEJ 
(JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • trei posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de urgență la 
Compartimentul Primire Urgențe;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Epidemiologie la Comparti-
mentul de Prevenire a infecțiilor aso-
ciate asistenței medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul spitalului.
 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 „DR. FOGOLYÁN 
KRISTÓF” SF. GHEORGHE 
(JUDEȚUL COVASNA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • două posturi cu normă întrea-
gă de chimist principal specialitatea  
Biochimie medicală pentru Laborato-
rul de Analize medicale;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Medicină internă la Secția 
Medicină internă.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;

 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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. 
(1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog și chimist, înfi-
ințarea, organizarea și funcționarea  
OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul spitalului.
 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 ORĂȘENESC „SFÂNTUL 
DIMITRIE” TG. NEAMȚ (JUDEȚUL 
NEAMȚ)
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 con-
firmat în specialitatea Obstetrică-gi-
necologie la Secția Obstetrică-gine-
cologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului și poa-
te fi găsită 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 organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0233.790.824, int. 204 sau 
0786.089.308.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI 
RECUPERARE A CAPACITĂȚII 
DE MUNCĂ 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 biolog specialist 
în cadrul Laboratorului de Analize 
medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 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 domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, șos. Panduri nr. 22, sec-
tor 5, București, 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”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la sediul institutului sau la tel.: 
021.200.07.36.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
CRONICI SCHITU GRECI 
(JUDEȚUL OLT)
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 specialist 
confirmat în specialitatea Epidemi-
ologie în cadrul Compartimentului 
Prevenire a infecțiilor asociate asis-
tenței medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și /certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesi-
onal pentru biologi, biochimiști sau 
chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 


