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INSTITUTUL INIMII DE 
URGENȚĂ PENTRU BOLI 
CARDIOVASCULARE „NICULAE 
STĂNCIOIU” CLUJ-NAPOCA
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 ATI la 
Secția clinică ATI.
 Experiența în Anestezia și Tera-
pia Intensivă a patologiei cardiace 
congenitale constituie avantaj.
 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, precum și după 
atestatul de studii complementare;
 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 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;
 j) curriculum vitae.
 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 în specialitatea postului, pos-
tată pe site-ul www.ms la rubrica 
Specialiști/Concursuri/Examene 
și concursuri naționale/Tematica 
examenului de specialitate.
 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 Biroul RUNOS, tel.: 
0264.591.941, int. 105.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC TG. 
BUJOR (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 în specialitatea Chirurgie 
generală la Compartimentul Chi-
rurgie generală;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Compartimen-
tul de Chirurgie generală;
  un post cu normă întreagă de 

medic în specialitatea Medicină in-
ternă la Compartimentul Medicină 
internă.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați în 
specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați în ultimul an de pregătire în 
specialitatea în care se publică pos-
tul.
 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 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.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. E. Grigorescu nr. 
97, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0236.340.577

SPITALUL MUNICIPAL „DR. 
GHEORGHE MARINESCU” 
TÂRNĂVENI (JUDEȚUL MUREȘ)
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 speci-
alist confirmat în specialitatea Boli 
infecțioase la Compartimentul Boli 
infecțioase.
 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 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.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Dr. Victor Babeș 
nr. 2, Biroul RUNOS, în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se or-
ganizează în perioada cuprinsă în-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul unității sau la 
tel.: 0265.446.161, int. 150, Biroul  
RUNOS.

CENTRUL REGIONAL 
DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 
TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare un post 
cu normă întreagă de chimist, grad 
principal.
 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 
absolvire a Facultății de Chimie, 
Specializare Hematologie și Bi-
ochimie, diplomă/atestat manage-
mentul calității în laborator medi-
cal/certificat de confirmare în gra-
dul profesional;
 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 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.
 Condițiile specifice, tematica 
de concurs și bibliografia vor fi dis-
ponibile la sediul unității.
 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.: 
0256.482.271.

SPITALUL MUNICIPAL 
URZICENI 
(JUDEȚUL IALOMIȚA)
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 speci-
alitatea Medicină internă la Secția 
Medicină internă;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală la 
Secția Chirurgie generală.
 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 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.
 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”.
 Tematica de concurs și alte re-
lații suplimentare se pot obține de 
la Birou RUNOS, tel.: 0243.255.375, 
int. 131.

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 funcții:
 farmacist-șef la Farmacia  

nr. 1;
 farmacist-șef la Farmacia nr. 

2 (programe).
 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 licență și certificatul de speci-
alist sau primar;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs (auto-
rizație de liberă practică);
 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 privind starea de 
sănătate tip A5;
 h) 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;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste confirmarea în specialitatea 
și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a farma-
ciei;

l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și va fi achitată la sediul unită-
ții.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 La concurs se pot înscrie nu-
mai candidații care au obținut mi-
nimum două puncte din cele pre-
văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la 
ordin.
 La concurs se pot prezenta far-
maciști cu minimum 2 ani experi-
ență profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din legislația sanitară (Legea 
nr. 95/2006).
 Tematica pentru concurs: 
pentru proba scrisă – Legea nr. 
95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare și legis-
lația secundară aferentă; pentru 
proba practică – tematica pentru 
obținerea titlului de farmacist 
specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUONS, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, 
iar concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 
de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0237.625.000, int. 278.


