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REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” 
FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA)
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 în specialitatea Nefrologie la 
Compartimentul Nefrologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină in-
ternă la Secția Medicină internă;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Cardiologie la 
Secția Cardiologie;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru La-
boratorul Radiologie și imagistică 
medicală;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Hematologie 
la Compartimentul Hematologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
urgență la UPU-SMURD.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați 
în ultimul an de pregătire în speciali-
tatea în care se publică postul.
 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 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 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. În cazul în care ultima zi de 
înscriere coincide cu o zi nelucră-
toare, candidații vor putea depune 
dosarele de înscriere inclusiv în pri-
ma zi lucrătoare după expirarea celor 
15 zile, 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.: 0327.625.000, int. 278. 

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE  
ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV
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 primar confirmat în speciali-

tatea Radiologie-imagistică medica-
lă pentru Laboratorul de Radiologie 
și imagistică medicală;
	  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Boli infecțioase la Compar-
timentul de Prevenire a infecțiilor 
asociate asistenței medicale;
	  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Medicină de laborator pentru 
Laboratorul de Analize medicale;
	  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Psihiatrie la Centrul de Sănăta-
te Mintală;
	  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Medicină fizică și de reabilita-
re la Secția de Recuperare neuro-psi-
ho-motorie;
	  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Psihiatrie la Compartimentul 
Psihiatrie cronici;
	  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Psihiatrie la Secția exterioară 
Psihiatrie cronici Zărnești;
	  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Psihiatrie la Secția exterioară 
Psihiatrie cronici Vulcan.
 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 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 
care se va achita 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 și se poate 
găsi 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 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0268.511.481, int. 129.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ ALEXANDRIA  
(JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu 
prevederile art. 184 din Legea nr. 
95/2006, următoarele funcții:
  șef Secția Cardiologie;
  șef Secția Psihiatrie Balaci;
  șef Secția Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:

 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 2 la normele menționate;
 e) declarație pe propria răspun-
dere a candidatului, din care să re-
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentru fapte ce-l fac incompatibil cu 
funcția pentru care dorește să concu-
reze;
 f) declarație 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/adeverință din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancționat de conducerea unităților 
în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului de 
membru al Colegiului Medicilor din 
România;
 j) copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverință care să ateste 
confirmarea în specialitate și vechi-
mea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a secției;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei 
și se achită la casieria unității.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea postului, specialitate 
pe care o practică în mod curent și 
în care sunt confirmați prin ordin al 
m.s.p. (vechimea în specialitate de-

curge de la data confirmării și înca-
drării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 
2 ani de unitățile la care au fost an-
gajate sau de Colegiul Medicilor din 
România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare în 
condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) 
sau d) nu pot participa la concurs.
 Concursul sau examenul va con-
sta în următoarele probe: interviu 
– susținerea proiectului de manage-
ment, probă scrisă, probă clinică sau 
practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susține după subiecte din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și comple-
tările ulterioare și legislația secun-
dară 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 unității, în termen de 15 zile 
de la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în termen de 
minimum 30 de zile și maximum 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0247.306.723.

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 
(JUDEȚUL VRANCEA)
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 Reumato-
logie la Cabinetul de Reumatologie.
 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 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 spitalului.
 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 se poate 
ridica de la sediul spitalului și va fi 
afișată pe site-ul acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Republicii nr. 21, 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”.


