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INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 
BUCUREȘTI 
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 jumătate de nor-
mă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Radiologie-ima-
gistică medicală pentru Laborato-
rul clinic de Radiologie, imagistică 
medicală și radiologie intervențio-
nală;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de labora-
tor pentru Laboratorul de Analize 
medicale I;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Geriatrie și geron-
tologie la Cabinetul de Geriatrie 
și gerontologie din Ambulatoriul 
integrat;
  două posturi cu normă în-
treagă de medic rezident ultimul 
an confirmat în specialitatea Ane-
stezie și terapie intensivă la Secția 
clinică ATI II;
  un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Medicină de laborator la 
Compartimentul Analize specifice 
pentru tratamentul și monitori-
zarea bolilor cronice de ficat și 
pentru activitatea de transplant  
hepatic.
 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 organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL DE PEDIATRIE 
PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
  trei posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Ane-
stezie și terapie intensivă;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Endocri-
nologie;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Alergo-
logie și imunologie clinică.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 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 tip 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.
 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 spe-
cialist în specialitatea postului și 
poate fi consultată pe site-ul Mi-
nisterului Sănătății: www.ms.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0248.220.800, int. 113 
- Serviciul RUNOS-Juridic-Con-
tencios.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ MUREȘ 
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 
primar confirmat în specialitatea 
Epidemiologie la Compartimentul 
Supraveghere epidemiologică și 
control boli transmisibile - Supra-
veghere și alertă epidemiologică.
 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 și se achită la casieria unității.
 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 specia-
list/primar în specialitatea postu-
lui, afișată pe site-ul Ministerului 
Sănătății: www.ms.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Gh. Marinescu 
nr. 50, Biroul Resurse Umane, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
JUDEȚEAN CONSTANȚA
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 specialita-

tea Medicină de familie la Com-
partimentul Consultații de urgen-
ță și transport sanitar neasistat 
- Stația centrală Constanța.
 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 și asi-
gurare 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, 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.
 La depunerea dosarelor de în-
scriere candidații au obligația de a 
prezenta originalele actelor depu-
se în copie. Documentele prevăzu-
te 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 aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada 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: www.ambulance-ct.ro


