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SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SF. IOAN CEL NOU” 
SUCEAVA
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 speci-
alitatea Chirurgie vasculară la Com-
partimentul Chirurgie vasculară;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Chirurgie vasculară la Cabine-
tul din Ambulatoriul integrat Chirur-
gie vasculară.
 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 ulterioa-
re;
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pen-
tru 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 sediul 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 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 obți-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
0230.22.20.98, int. 133.

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 
BUCUREȘTI 
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 ATI la Secția clinică ATI III;
  un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea ATI la Secția clinică  
ATI III;
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialita-
tea Obstetrică-ginecologie la Cabi-
netul de Obstetrică-ginecologie din 
Ambulatoriul integrat.
 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 ulterioa-
re;
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pen-
tru 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, Serviciul RUNOS, ca-
mera 10, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, 
iar concursul se organizează în peri-
oada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
021.319.50.87.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
JUDEȚEAN CONSTANȚA 
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 primar 
confirmat în specialitatea Medicină 
de familie pentru Compartimentul de 
Formare profesională a personalului 
medical și auxiliar – Stația centrală 
Constanța.
 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 ulterioa-
re;
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) diplomă de formator;
 k) documente (adeverință, certi-
ficat, atestat) din care să reiasă pre-

gătirea didactică și pedagogică – mi-
nimum 200 de ore (minimum 100 de 
ore curs + minimum 100 de ore apli-
cații/seminar/lucrări practice/proiect) 
eliberate de o formă de învățământ 
acreditată, modul psihopedagogic.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 La depunerea dosarelor de în-
scriere candidații au obligația de a 
prezenta originalele actelor depuse 
în copie. Documentele prevăzute la 
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de vala-
bilitate.
 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 
obține la Biroul RUNOS, la tel.: 
0241.62.47.11, int. 138 sau pe site-ul 
instituției: www.ambulance-ct.ro.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ 
„DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” 
SIBIU (U.M. 02460)
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 Urologie la 
Compartimentul Urologie din Secția 
Chirurgie generală – funcție civilă.
 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 ulterioa-
re;
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copia atestatului de studii com-
plementare – CT și RM.
 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 și bibliografia de con-
curs se pot obține de la sediul uni-
tății, Biroul Resurse Umane și de pe 
site-ul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Victoriei nr. 46, 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”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0269.21.12.09, int. 112 sau 
la sediul spitalului – Biroul Resurse 
Umane.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ 
„DR. ARISTIDE SERFIOTI” 
GALAȚI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare și prevede-
rile Ord. ministrului apărării naționa-
le nr. M.70/2016, pentru aprobarea 
Condițiilor și a Metodologiei privind 
chemarea/rechemarea în activitate, 
în corpul ofițerilor, în vederea ocupă-
rii posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist și chi-
mist, în unitățile și structurile sanitare 
din rețeaua M.Ap.N., cu modificările 
și completările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Medicină 
de urgență la Compartimentul Primiri 
Urgențe din Serviciul de Medicină 
operațională – funcție militară.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde documentele prevăzute 
la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministru-
lui apărării naționale nr. M.70/2016, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, publicat în Monitorul Oficial nr. 
421/2016, completat cu documente-
le prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din 
Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu 
completările și modificările ulterioa-
re, astfel:
 a) cerere de înscriere la selecție, 
în care candidatul menționează pos-
tul pentru care dorește să concureze 
– document tipizat;
 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 cu viza pe anul în curs;
 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 ulterioa-
re;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
 f) cazierul judiciar;
 g) adeverință eliberată de medi-
cul de familie din care să rezulte an-
tecedentele medicale patologice și 
faptul 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) copia certificatului de naștere;
 k) fișa de examinare medicală – 
document tipizat;
 l) fișa cu principalele date de sta-
re civilă – document tipizat;
 m) copia poliței de asigurare mal-
praxis;
 n) formular de bază – date perso-
nale – document tipizat.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 Documentele tipizate se asigură 
candidaților prin grija spitalului, se 
completează de candidați și se de-
pun la dosar în termenul legal, cu ex-
cepția fișei de examinare medicală.
 Actele prevăzute a fi depuse în 
copie se prezintă și în original și se 
restituie după certificarea copiilor. 
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.
 Persoana care va fi declarată 
câștigătoare în urma selecției va fi 
chemată/rechemată în activitate, în 
corpul ofițerilor și va dobândi calita-

tea de cadru militar în activitate, cu 
drepturile și obligațiile care decurg 
din aceasta.
 Condițiile generale și specifice 
pentru selecționarea candidaților în 
vederea chemării/rechemării în acti-
vitate, în corpul ofițerilor, sunt prevă-
zute în Anexa 1 la Ordinului ministru-
lui apărării naționale nr. M.70/2016, 
pentru aprobarea Condițiilor și a 
Metodologiei privind chemarea/re-
chemarea în activitate, în corpul ofi-
țerilor, în vederea ocupării posturilor 
de medic, medic dentist, farmacist, 
biolog, biochimist și chimist, în unită-
țile și structurile sanitare din rețeaua 
Ministerului Apărării Naționale, publi-
cat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
 Preselecția constă în parcurge-
rea următoarelor probe eliminatorii 
de aptitudini: a) evaluarea psiholo-
gică; b) evaluarea nivelului pregătirii 
fizice; c) examinare medicală.
 Probele de aptitudini se desfă-
șoară în ordinea prevăzută mai sus, 
iar la fiecare probă participă numai 
candidații care au fost declarați „ad-
mis” la proba anterioară. La exami-
narea psihologică participă numai 
candidații declarați „admis” în urma 
verificării dosarelor de înscriere.
 Evaluarea psihologică se desfă-
șoară prin grija Centrului de inves-
tigații socio-comportamentale, cu 
aprobarea șefului Direcției Generale 
Management Resurse Umane.
 Evaluarea nivelului pregătirii fizi-
ce se desfășoară prin grija structurii 
de specialitate din cadrul Ministeru-
lui Apărării Naționale.
 Baremele de promovare ale eva-
luării psihologice și nivelului pregăti-
rii fizice a acestora, locul și perioada 
desfășurării lor se vor comunica ulte-
rior.
 Examinarea medicală se des-
fășoară în conformitate cu preve-
derile Ordinului nr. M.55/107/2.587
/C/10.357/210/496/831/2014 pentru 
aprobarea baremelor medicale pri-
vind efectuarea examenului medical 
pentru admiterea în unitățile/instituți-
ile de învățământ militar, de informa-
ții, de ordine publică și de securitate 
națională, pe perioada școlarizării 
elevilor și studenților în unitățile/
instituțiile de învățământ militar, de 
informații, de ordine publică și de se-
curitate națională, pentru ocuparea 
funcțiilor de soldat/gradat profesio-
nist, precum și pentru candidații care 
urmează a fi chemați/rechemați/în-
cadrați în rândul cadrelor militare în 
activitate/polițiștilor în serviciu/func-
ționarilor publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, în cadrul unităților și structuri-
lor sanitare care organizează selecția 
sau care asigură expertiza medicală 
de specialitate pentru personalul uni-
tății unde se află și postul vacant, iar 
costurile acesteia se suportă de că-
tre fiecare candidat.
 Înscrierile la selecție se fac la 
sediul spitalului, 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 Biroul Resurse Umane, tel.: 
0236.42.39.83, int. 106.

PRECIZARE
La anunțul Spitalului Județean de 
Urgență Bacău, publicat în „Viața 
medicală” nr. 51-52 din 21.12.2018, 
pag. 2, în loc de: un post cu normă 
întreagă de medic stomatolog cu 
drept de liberă practică la Cabine-
tul de Medicină dentară de urgență 
UPU-SMURD, se va citi: un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Stomatolo-
gie generală la Cabinetul de Medici-
nă dentară de urgență UPU-SMURD. 
Perioada de înscriere se prelungește 
cu 15 zile de la publicarea prezentei 
precizări.


