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• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Epidemiologie la Comparti-
mentul de Supraveghere și control 
boli transmisibile – Colectiv Infecții 
nosocomiale;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Sănătate publică și ma-
nagement la Compartimentul de 
Evaluare și promovare a sănătății 
– Colectiv Supraveghere boli ne-
transmisibile, evaluare programe 
boli netransmisibile, demografie și 
statistică.
 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 
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 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 pos-
tul 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.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia pot fi consultate pe site-ul 
unității: www.dspcluj.ro, secțiu-
nea Examene, concursuri și la avi-
zierul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
Biroul RUNOS al Direcției de Să-
nătate Publică a Județului Cluj din 
Cluj-Napoca, str. Constanța nr 5, 
etaj I, camera 108, în termen de 
15 zile calendaristice de la apari-
ția acestui anunț. În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu 
o zi nelucrătoare, candidații vor 
putea depune dosarele de înscrie-
re inclusiv în prima zi lucrătoare 
după expirarea celor 15 zile. Con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Biroul RUNOS al DSPJ Cluj, 
tel.: 0264.532.325.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI 
COPILULUI „ALESSANDRESCU-
RUSESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulte-
rioare și cu prevederile Ord. m.s.p. 
nr. 1.706/2007 cu modificările și 
completările ulterioare, funcția de 
șef Compartiment Primiri Urgen-
țe – Componenta Pediatrie – me-
dic în specialitatea Pediatrie cu 
atestat de studii complementare 
în asistență medicală de urgență 
pentru structurile de primiri ur-
gențe. 

 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care dorește să 
candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la normele menționa-
te;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de 
sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 
fost sancționat de conducerea uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea 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 vechimea 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.
 Funcțiile de medic-șef UPU, 
medic-șef UPU-SMURD sau medic 
șef CPU pot fi ocupate de medici 
cu o vechime de cel puțin 5 ani în 
specialitate. La concurs se pot pre-
zenta medici cu specialitatea Pe-
diatrie, cu grad de medic specialist 
sau primar, cu experiență minimă 
de lucru de 3 ani fără întrerupere 
în cadrul unei UPU, având locul de 
muncă stabil în această unitate, 
fără a fi implicat în timpul progra-
mului de lucru în alte activități în 
cadrul secțiilor de pediatrie.
 Persoanele sancționate în ulti-
mii 2 ani de unitățile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum și cele cărora 
le-a încetat contractul de adminis-
trare în condițiile stabilite la art. 
5, lit. b), c) sau d), sau cele care 
au împlinit vârsta de pensionare 
conform legii, nu pot participa 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 institutului, bd. Lacul Tei 
nr. 120, sector 2, București, Biroul 
RUNOS, în termen de 15 zile de la 
apariția acestui anunț, iar concur-
sul se organizează în termen de 
minimum 30 de zile și maximum 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” 
FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA)
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 primar confirmat în specia-
litatea Oftalmologie la Comparti-
mentul Oftalmologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Gastroentero-
logie la Compartimentul Gastro-
enterologie.
 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 adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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 și copie 
asigurare malpraxis;
 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 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 pos-
tul 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.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț. În cazul în care ul-
tima zi de înscriere coincide cu o zi 
nelucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere in-
clusiv în prima zi lucrătoare după 
expirarea celor 15 zile. Concursul 
se organizează în perioada cuprin-
să între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0327.625.000, int. 278. 

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII „M. S. CURIE” 
BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de biolog 
debutant confirmat în specialita-
tea Biologie medicală pentru La-
boratorul de Anatomie patologică.
 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 
din sancțiunile prevăzute la art. 39 
alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 

460/2003 privind exercitarea pro-
fesiunilor de biochimist, biolog și 
chimist, înființarea, organizarea 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 pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 La depunerea dosarelor de în-
scriere, candidații au obligația de a 
prezenta și originalele actelor de-
puse la dosar în copie.
 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 debu-
tant, biochimist debutant sau chi-
mist debutant, documentele pre-
văzute la lit. c) și d) se înlocuiesc 
cu declarația pe propria răspunde-
re a candidatului.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de biolog – spe-
cialitatea Biologie medicală și 
din bibliografia de pe site-ul:  
www.obbcssr.ro.
 Concursul sau examenul va con-
sta în următoarele probe: 1) anali-
za și evaluarea activității profesio-
nale și științifice; 2) proba scrisă;  
3) proba practică.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
021.460.30.26, int. 232.

INSTITUTUL REGIONAL 
DE GASTROENTEROLOGIE-
HEPATOLOGIE „PROF.  
DR. OCTAVIAN FODOR”  
CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în speciali-
tatea Oncologie medicală din ca-
drul Secției Clinice Medicină in-
ternă, Compartimentul Oncologie  
medicală.
 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 
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 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 pos-
tul 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.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul institutului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ TÂRGU-MUREȘ 
(JUDEȚUL MUREȘ)
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 specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de laborator 
pentru Laboratorul Analize medi-
cale;

• un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Medicină de urgență la 
UPU-SMURD Tg. Mureș;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de urgență la 
UPU-SMURD Tg. Mureș;

• două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la UPU-SMURD – Punct de 
lucru Sărmașu.
 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 
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 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 pos-
tul 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.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia vor fi afișate la sediul spita-
lului. 
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.


