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SPITALUL CLINIC „SFÂNTA 
MARIA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
farmacist cu drept de liberă prac-
tică la Farmacia cu circuit închis a 
spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști 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, republica-
tă, cu modificările 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 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 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
de ocupare de post farmacist cu 
drept de liberă practică.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, 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 publica-
rea în „Viața medicală”.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
PENTRU SĂNĂTATEA 
MAMEI ȘI COPILULUI 
„ALESSANDRESCU-RUSESCU” 
BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Boli infecțioase la 
Serviciul de Prevenire a infecțiilor 
asociate asistenței medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști 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, republica-
tă, cu modificările 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 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 
valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul institutului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Lacul Tei nr. 
120, sector 2, București, Serviciul 
RUNOS, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în  
„Viața medicală”.

SPITALUL „DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ)
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 me-
dic specialist confirmat în specia-
litatea Oftalmologie la Cabinetul 
de Oftalmologie din cadrul Am-
bulatoriului integrat – temporar 
vacant pe o perioadă determinată 
de 36 de luni.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști 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, republica-
tă, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical format A5 
din care să rezulte că este apt din 
punct de vedere fizic și neuropsi-
hic pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) aviz neuropsihiatric elibe-
rat de medic psihiatru din care să 
rezulte că este  apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 i) chitanță de plată a taxei de 
concurs;

 j) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 k) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (cer-
tificat de căsătorie, certificat de 
divorț, hotărâre judecătorească 
etc.).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica de 
un reprezentant al angajatorului. 
Documentele prevăzute la lit. d) 
și g) sunt valabile trei luni, iar 
cazierul judiciar are valabilitate 
șase luni; documentele se depun 
la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs va fi cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Biroul RUNOS, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în ma-
ximum 30 de zile lucrătoare de 
la publicarea în „Viața medicală”, 
dar nu mai devreme de 6 zile lu-
crătoare de la încheierea înscrie-
rilor.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul spitalului, str. 
Contele Csekonics nr. 4, sau la 
tel.: 0256.360.655, int. 133.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SLATINA 
(JUDEȚUL OLT)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, 
două posturi cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Oftalmolo-
gie la Secția Oftalmologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști 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, republica-
tă, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical format A5 
din care să rezulte că este apt din 
punct de vedere fizic și neuropsi-
hic pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 j) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (cer-
tificat de căsătorie, certificat de 
divorț, hotărâre judecătorească 
etc.).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul unității la 
data depunerii dosarului.

 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica de 
un reprezentant al angajatorului. 
Documentele prevăzute la lit. d) 
și g) sunt valabile trei luni, iar 
cazierul judiciar are valabilitate 
șase luni; documentele se depun 
la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este 
afișată pe site-ul spitalului sau 
se poate obține de la Serviciul 
RUNO.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, 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 publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNO, tel.: 
0349.802.550.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. GEORGE TRIFON” 
NĂSĂUD 
(JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Psihiatrie la Cabine-
tul de Psihiatrie din cadrul Ambu-
latoriului integrat;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Endocrinologie la 
Cabinetul de Endocrinologie din 
cadrul Ambulatoriului integrat.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști 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, republica-
tă, cu modificările 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 și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează - A5;
 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 speci-
alist 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 
organizează în perioada cuprinsă 

între 31 și 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0263.360.684, int. 233.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” 
FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006 și cu prevede-
rile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 
cu modificările și completările 
ulterioare, funcția de șef UPU-
SMURD.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care candi-
dații doresc să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reia-
să confirmarea în gradul profesio-
nal;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte care îl fac in-
compatibil cu funcția pentru ocu-
parea căreia dorește să candideze;
 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 tip A5;
 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 Medi-
cilor din România;
 i) copie xerox de pe certifica-
tul de membru al Colegiului Me-
dicilor din România;
 j) copie xerox de pe carnetul 
de muncă sau, după caz, o adeve-
rință care să ateste confirmarea în 
specialitate și vechimea în speci-
alitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a unită-
ții/compartimentului;
 l) chitanța de plată a taxei de 
concurs.
 Pentru funcția de medic șef 
UPU la concurs se pot prezenta 
medici cu specialitatea Medicină 
de urgență, cu grad de medic spe-
cialist sau primar, cu experiență 
minimă de lucru de 3 ani fără în-
trerupere în cadrul unei UPU.
 Concursul va consta în urmă-
toarele probe: interviu – susține-
rea proiectului de management, 
proba scrisă, proba clinică sau 
practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susține după întrebări cu subiec-
te din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulte-
rioare și legislația secundară afe-
rentă specialității secției.
 Proba clinică sau proba prac-
tică se susține pe baza metodo-
logiei 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 concursul se organi-
zează în termen de minimum 30 
de zile și maximum 90 de zile de  
la publicarea în „Viața medicală”.


