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INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI 
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 Pneumologie la Secția clinică 
Pneumologie IV.
 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/adeverin-
ța de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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, 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 și bibliografia de 
concurs vor fi afișate la avizierul 
institutului și pe site-ul acestuia.
 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
021.335.69.10, int. 2553.

INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI  
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Le-
gii nr. 319/2003, următoarele pos-
turi:
  un post de cercetător științi-
fic III (medic specialist în speciali-
tatea Medicină de laborator) în ca-
drul Colectivului de bacteriologie;
  un post de cercetător știin-
țific (biolog) în cadrul Colectivu-
lui de cercetare multidisciplinară 
complexă;
  un post de cercetător știin-
țific (chimist) în cadrul Colectivu-
lui de cercetare multidisciplinară 
complexă;
  un post de cercetător științi-
fic (medic specialist în specialita-
tea Anatomie patologică) în cadrul 
Colectivului de cercetare multidis-
ciplinară complexă;
  un post de cercetător științi-
fic (medic specialist în specialita-
tea Pneumologie) în cadrul Colec-
tivului de Endoscopie bronșică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde obligatoriu următoa-
rele acte:
 a) cerere-tip de înscriere în 
care se menționează postul pentru 
care dorește să concureze;

 b) copii legalizate de pe diplo-
ma de bacalaureat sau echivalen-
tă, diploma de licență ori echiva-
lentă, însoțite de foaia matricolă, 
precum și copie legalizată de pe 
cartea de muncă sau copie-extras 
din Registrul general de evidență a 
salariaților, pentru a dovedi vechi-
mea;
 c) copie legalizată de pe diplo-
ma de doctor în ramura de știință 
corespunzătoare postului, precum 
și de pe alte diplome sau titluri ști-
ințifice ori academice;
 d) curriculum vitae;
 e) lista lucrărilor publicate, în-
soțită de câte un exemplar din cel 
puțin 5 lucrări reprezentative;
 f) alte înscrisuri solicitate de 
Ordinul nr. 1470/2011 (Pentru cer-
cetători științifici III: - 6 ani vechi-
me în activitatea de cercetare sau - 
6 ani vechime în învățământul su-
perior sau - 4 ani vechime pentru 
persoanele care dețin titlul științi-
fic de doctor și provin din învăță-
mântul superior ori din domeniul 
cercetătorii sau - 10 ani vechime în 
profilul postului sau - 8 ani vechi-
me pentru persoanele care dețin 
titlul științific de doctor și provin 
din afara învățământului superior 
sau al cercetării. Pentru cercetă-
tori științifici: - 2 ani vechime în 
activitatea de cercetare sau - 2 ani 
vechime în învățământul superior 
sau - 4 ani vechime în profilul pos-
tului);
 g) cazierul judiciar;
 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) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 j) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Tematica și bibliografia de 
concurs vor fi afișate la avizierul 
institutului și pe site-ul acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac în 
termen de 30 de zile de la data pu-
blicării anunțului.
 Durata și finalizarea concur-
sului este de 30 de zile de la data 
încheierii înscrierii, la nivelul co-
misiei de concurs, și de 45 de zile, 
la nivelul instituției sau al unității 
organizatoare a concursului, de la 
depunerea raportului comisiei de 
concurs.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
021.335.69.10, int. 2553.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SLATINA 
(JUDEȚUL OLT)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
un post cu normă întreagă de far-
macist cu drept de liberă practică 
la Farmacia spitalului.
 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 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 (certi-
ficat de căsătorie, certificat de di-
vorț, hotărâre judecătorească etc.).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul spitalului 
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 cazi-
erul judiciar are valabilitate șase 
luni; documentele se depun la do-
sar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este afișa-
tă 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 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 Serviciul RUNO, tel.: 
0349.802.550.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI
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 
Sănătate publică și management 
la Compartimentul de Evaluare 
a factorilor de risc din mediul de 
viață și de muncă – Colectiv Medi-
cina muncii și igiena colectivități-
lor de copii/tineret.
 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.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de originale, care 
se vor certifica de un reprezentant 
al angajatorului.
 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 și bibli-
ografia sunt cele pentru ocupa-
rea postului de medic specialist 
în specialitatea postului (http://
www.ms.ro/tematica-pentru-con-
cursul-de-ocupare-de-post-pen-
tru-medici-specialisti/) și se vor 
afișa la sediul intituției și pe  
site-ul acesteia: www.dspiasi.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Vasile Conta 
nr. 2-4 în termen de 15 zile ca-
lendaristice 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.: 
0232.210.900, int. 218.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ TG. JIU 
(JUDEȚUL GORJ) 
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 prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu mo-
dificările și completările ulterioa-
re, funcția de șef Unitatea de Pri-
miri Urgențe - UPU-SMURD.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care candidații 
doresc să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 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 uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 i) copie xerox de pe certificatul 
de membru al Colegiului Medicilor 
din România;
 j) copie xerox de pe carnetul 
de muncă sau, după caz, o ade-
verință care să ateste confirma-
rea în specialitate și vechimea în  
specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a unității/
compartimentului;
 l) chitanța de plată a taxei de 
concurs.
 Originalele actelor se prezin-
tă la depunerea dosarului pentru 
conformitatea exemplarelor xero-
copiate depuse la dosar.
 Taxa de concurs este de 250 de 
lei și se achită la casieria spitalu-
lui.
 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 practi-
că se susține pe baza metodologiei 
stabilite pentru obținerea titlului 
de medic specialist.
 Informații privind structura 
proiectului de management și mo-
dalitatea de redactare, tematica 
și bibliografia pentru proba scrisă 
și pentru proba clinică sau proba 
practică se obțin de la Serviciul 
RUONS.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 
zile de la apariția acestui anunț, 
iar concursul se organizează în 
termen de minimum 30 de zile și 
maximum 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUONS, tel.: 
0253.237.233, int. 307.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
JUDEȚEAN CONSTANȚA 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
un post cu jumătate de normă de 
medic Medicină generală cu drept 
de liberă practică pentru Compar-
timentul de Consultații de urgență 
și transport sanitar neasistat - Sta-
ția 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;
 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;
 j) certificatul de integritate 
comportamentală, conform Legii 
nr. 118 din 20.06.2019.
 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


