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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu ju-
mătate de normă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Urologie la 
Secția clinică de Urologie – temporar 
vacant pe o perioadă determinată de 
2 ani.
 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Tăbăcarilor nr. 11, 
Serviciul RUNOS, în termen de 10 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în 
maximum 30 de zile lucrătoare de la 
publicarea în „Viața medicală”, dar nu 
mai devreme de 6 zile lucrătoare de la 
încheierea înscrierilor.

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA 
(JUDEȚUL CONSTANȚA)
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 Cardiologie la Secția Medicină 
internă – Compartiment Cardiologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Pediatrie la Secția Pediatrie.
 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;

 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, în termen de 15 zile calen-
daristice 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”.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi în cadrul Centrului Național 
de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile, Secția de Planificare, 
monitorizare și comunicarea riscului în 
bolile transmisibile:
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialitatea 
Epidemiologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialitatea 
Sănătate publică și management;
  un post cu jumătate de normă 
de medic primar confirmat în speciali-
tatea Boli infecțioase;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Epidemiologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Sănătate publică și manage-
ment.
 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 specialist/
primar în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, în termen de 15 zile calen-
daristice 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 obține 
la tel.: 021.318.36.05 și la sediul insti-
tutului.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
JUDEȚEAN CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, două posturi 
cu normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Medicină de 
familie pentru Compartimentul Asis-
tență medicală de urgență și transport 
medical asistat – Substația Eforie Sud.
 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizației profesionale cu viza pe 
anul în curs și asigurarea de 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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) copia atestatului de studii com-
plementare în Asistență medicală de 
urgență prespitalicească.
 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.
 La depunerea dosarelor de înscrie-
re candidații au obligația de a prezenta 
originalele actelor depuse la dosar în 
copie.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, în termen de 15 zile calen-
daristice 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 obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0241.624.711, 
int. 138 sau pe site-ul instituției:  
www.ambulance-ct.ro.

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA  
DE ARGEȘ (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de chimist  specialist pen-
tru Laboratorul de analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concursk 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare, ori cele 
de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din 
Legea nr. 460/2003 privind exercita-
rea profesiunilor de biochimist, biolog 
și chimist, înființarea, organizarea și 
funcționarea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 chimist specialist 
în specialitatea postului.

 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, în termen de 15 zile calen-
daristice 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 obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0248.721.976 și 
Secretariat, tel.: 0248.721.094.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN  
DE URGENȚĂ BRAȘOV 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic în specialitatea 
Medicină internă la Secția clinică Me-
dicină internă III Tractorul.
 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 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, în termen de 15 zile calen-
daristice 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”.

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ TÂRGU JIU  
(JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic primar confirmat 
în specialitatea Medicină de laborator 
la Compartimentul de control biologic, 
calitate, conservare și distribuție sân-
ge.
 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;

 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 și bibliografia 
vor fi afișate la sediul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, în termen de 15 zile calen-
daristice 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 obține 
la sediul instituției, str. 22 Decembrie 
1989 nr. 28, Biroul Contabilitate-admi-
nistrativ sau la tel.: 0774.665.887.

REPUBLICARE
SPITALUL DE ORTOPEDIE  
ȘI TRAUMATOLOGIE AZUGA  
(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de farmacist la Farmacia 
cu circuit închis a spitalului.
 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 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 dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei 
și se plătește la casieria unității.
 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 obținerea gradului de farmacist 
specialist, specialitatea Farmacie ge-
nerală.
 Concursul va consta în susținerea 
următoarelor probe: proba scrisă, pro-
ba clinică.
 Copiile de pe actele prevăzute mai 
sus se prezintă însoțite de documente-
le în originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către se-
cretariatul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, Compartimentul RUNOS, 
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”. În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu o zi 
nelucrătoare, candidații vor putea de-
pune dosarele de înscriere inclusiv în 
prima zi lucrătoare după expirarea ce-
lor 15 zile.
 Relații suplimentare se pot obține 
la Compartimentul Resurse Umane, 
tel.: 0244.322.051, int. 211.
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