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VIAȚA MEDICALĂ

POSTURI SCOASE LA CONCURS

Nr. 1 u 5 ianuarie 2018

INSTITUTUL
DE MEDICINĂ LEGALĂ
TIMIȘOARA

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post de chimist debutant la
Compartimentul de Toxicologie medico-legală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de chimist și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr.
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul
institutului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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”.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ROMAN
(JUDEȚUL NEAMȚ)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Serviciul Asistență
medicală comunitară și școlară;
 un post de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Centrul rezidențial
pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul
instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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 obține la tel.:
0233.74.47.71.

SPITALUL MILITAR
DE URGENȚĂ „DR.
ALEXANDRU GAFENCU”
CONSTANȚA

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post de medic specialist confirmat
în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul de Medicina muncii din Ambulatoriul
integrat, cu timp parțial de muncă – personal
civil.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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 obține la Biroul
Resurse Umane. Persoană de contact, p.c.c.
Marius Ilie, tel.: 0241.66.03.90, int. 106.

SPITALUL MUNICIPAL
MANGALIA
(JUDEȚUL CONSTANȚA)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post de medic primar confirmat
în specialitatea Ortopedie și traumatologie la
Secția Ortopedie-traumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic primar.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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”.

SPITALUL DE
RECUPERARE
CARDIOVASCULARĂ
„DR. BENEDEK GEZA”
COVASNA

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post de chimist pentru Laboratorul de
Analize medicale, pentru punctul de lucru str.
Gabor Aron;
 un post de chimist principal pentru
Laboratorul de Analize medicale, pentru
punctul de lucru Int. Buzăului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de chimist și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr.
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs și bibliografia se vor
găsi la secretariatul comisiei de concurs.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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 obține la tel.:
0267.34.02.15.

SPITALUL ORĂȘENESC
NOVACI
(JUDEȚUL GORJ)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, două posturi de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Cabinetul de Neurologie din cadrul Ambulatoriului integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va
achita 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 organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Tematica de concurs, bibliografia și
relații suplimentare se pot obține la Serviciul
RUNOS și juridic, str. Grupului nr. 1, sau la tel.:
0253.46.64.82, int. 112.

REPUBLICARE

CASA JUDEȚEANĂ
DE PENSII TULCEA

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post de medic în specialitatea
Expertiză medicală a capacității de muncă la
Compartimentul Expertiză medicală Tulcea.
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:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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”.
Tematica de concurs, bibliografia și relații
suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane și Comunicare, tel.:
0240.53.10.63, persoană de contact Marilena
Litvinov, inspector.

INSTITUTUL CLINIC
FUNDENI BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post de medic specialist confirmat
în specialitatea Medicină de laborator la
Compartimentul Analize medicale hematologice.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;

 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, Serviciul RUNOS, camera 10, 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 obține la Serviciul Resurse Umane la tel.: 021.319.50.87.

SPITALUL CLINIC
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
BRAȘOV

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post de medic specialist confirmat în
specialitatea ATI la Secția clinică ATI;
 un post de medic primar confirmat în
specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie – Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist/primar.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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”.

SPITALUL CLINIC
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
CLUJ-NAPOCA

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post de medic specialist confirmat
în specialitatea Medicină de urgență la
Unitatea clinică de Primire Urgențe – UPU
(SMURD).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs poate fi găsită pe siteul: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale/Tematica examenului pentru medici specialiști.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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 obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.59.27.71, int. 1120.

REPUBLICARE

SPITALUL ORĂȘENESC
BECLEAN (JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post de medic în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la
Compartimentul BFT;
 un post de medic în specialitatea ATI la
Compartimentul ATI;
 un post de medic în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri
Urgențe;
 un post de medic în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post de medic în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul SPLIAAM;
 un post de medic în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de
Analize medicale;
 un post de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul
de Radiologie și imagistică medicală;
 un post de medic în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie din cadrul
Ambulatoriului integrat;
 un post de medic în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Planificare
familială din cadrul Ambulatoriului integrat.
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:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 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;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs;
 copia actului de identitate în termen de
valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, 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 obține la tel.:
0263.34.30.65.

PRECIZĂRI
 La anunțul Spitalului Clinic de Urgență
„Bagdasar-Arseni” București, publicat în
„Viața medicală“ nr. 49 din 8.12.2017, se vor
exclude din documentele obligatorii pentru
dosarul de înscriere următoarele acte: copie
legalizată de pe diploma de doctor în ramura
de știință corespunzătoare postului, precum
și de pe alte diplome sau titluri științifice ori
academice. Perioada de înscriere la concurs
începe de la publicarea prezentei precizări.
 Anunțul Institutului Regional de
Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. dr.
Octavian Fodor” Cluj-Napoca, publicat în
„Viața medicală“ nr. 50 din 15.12.2017, se
anulează.
 Anunțul Spitalului Județean de
Urgență Vâlcea, publicat în „Viața medicală“
nr. 51–52 din 22.12.2017, se anulează.
 La anunțul Institutului Regional de
Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. dr.
Octavian Fodor” Cluj-Napoca, publicat în
„Viața medicală“ nr. 51–52 din 22.12.2017, se
va citi: un post de biolog pentru Laboratorul
de Analize medicale, temporar vacant până
la 30.04.2019. Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestei precizări, iar
concursul se organizează în maximum 30 de
zile lucrătoare de la publicarea precizării în
„Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

