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SPITALUL MUNICIPAL 
„DR. GH. MARINESCU“ 

TÂRNĂVENI  
(JUDEȚUL MUREȘ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală; 
  un post de medic specialist ORL la Com-
partimentul ORL;
  un post de medic specialist Pediatrie la 
Secția Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 dome-
niul sănătății, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, 
str. Dr. Victor Babeș nr. 2, în termen de 15 zile ca-
lendaristice 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“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0265.44.61.61.

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
„SF. APOSTOL ANDREI“ 

CONSTANȚA 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post de medic specialist Pediatrie la 

UPU-SMURD – Cabinetul de Pediatrie. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 dome-
niul sănătății, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist, postată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.

CENTRUL MEDICO-
SOCIAL BRABOVA 
(JUDEȚUL DOLJ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post de medic specialist Medicină de 

familie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 dome-
niul sănătății, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul 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 pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0251.44.72.66; 0755.057.408.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE MEDICINĂ LEGALĂ 

„MINA MINOVICI“ 
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist Psihiatrie;
  un post cu jumătate de normă de medic 
specialist Medicină legală.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 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 pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Detalii privind regulamentul de concurs, ac-
tele necesare pentru înscriere și bibliografia sunt 
afișate la sediul institutului, șos. Vitan-Bârzești 
nr. 9, sector 4, Biroul RUNOS, tel.: 021.332.12.17, 
int. 122.

SPITALUL CLINIC DE 
COPII „DR. VICTOR 

GOMOIU“ BUCUREȘTI 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post de biolog principal pentru Labo-

ratorul de analize medicale. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de biolog și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 func-
ționarea OBBCSSR;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de biolog principal.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC DE 
COPII „DR. VICTOR 

GOMOIU“ BUCUREȘTI 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post de medic în specialitatea Ortope-

die pediatrică.
 La concurs se pot prezenta medici specialiști 
sau primari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în spe-
cialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs va fi afișată pe site-ul 
spitalului și se poate ridica de la sediul acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unită-
ții, bd. Basarabia nr. 21, sector 2, 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 ORĂȘENESC 
DE URGENȚĂ  

TG. CĂRBUNEȘTI 
(JUDEȚUL GORJ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist Chirurgie pe-
diatrică; 
  un post de medic specialist Pediatrie;
  un post de medic specialist Ortopedie și 
traumatologie;
  un post de medic specialist Urologie;
  un post de medic specialist Medicină in-
ternă;
  un post de medic specialist Cardiologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la secreta-
riatul unității, Biroul RUNOS, tel.: 0253.37.81.65.

REPUBLICARE

SPITALUL GENERAL CF 
PLOIEȘTI  

(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post de medic în specialitatea Cardio-

logie. 
 La concurs se pot prezenta medici specialiști 
sau primari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în spe-
cialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este afișată pe site-ul MS 
și la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0244.59.32.33, int. 115.

REPUBLICARE

SPITALUL ORĂȘENESC 
„IOAN LASCĂR“ 

COMĂNEȘTI  
(JUDEȚUL BACĂU)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic în specialitatea Medicină 
internă; 
  un post de medic în specialitatea Neurolo-
gie; 
  două posturi de medic în specialitatea ATI;
  un post de medic în specialitatea Cardiolo-
gie;
  un post de medic în specialitatea Chirurgie 
generală;
  un post de medic în specialitatea ORL;
  un post de medic în specialitatea Derma-
tologie;
  un post de medic în specialitatea Recupe-
rare, medicină fizică și balneologie;
  trei posturi de medic în specialitatea Medi-
cină de urgență la Camera de gardă;
  un post de medic în specialitatea Medicină 
de familie, cu atestat în Asistență medicală de 
urgență prespitalicească, la Camera de gardă;
  două posturi de medic în specialitatea Ra-
diologie-imagistică medicală;
  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină de laborator pentru Laboratorul de ana-
lize medicale;

  două posturi de chimist pentru Laborato-
rul de analize medicale;
  un post de biolog pentru Laboratorul de 
analize medicale;
  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină internă la Ambulatoriul integrat; 
  două posturi de medic în specialitatea Dia-
bet zaharat, nutriție și boli metabolice la Am-
bulatoriul integrat;
  două posturi de medic în specialitatea Ob-
stetrică-ginecologie la Cabinetul de Planning 
familial din cadrul Ambulatoriului integrat;
  un post de medic în specialitatea Cardiolo-
gie la Ambulatoriul integrat; 
  două posturi de medic în specialitatea Gas-
troenterologie la Ambulatoriul integrat;
  un post de medic în specialitatea ORL la 
Ambulatoriul integrat;
  un post de medic în specialitatea Derma-
tologie la Ambulatoriul integrat;
  două posturi de medic în specialitatea Chi-
rurgie generală la Ambulatoriul integrat;
  două posturi de medic în specialitatea Ne-
urologie la Ambulatoriul integrat;
  două posturi de medic în specialitatea Or-
topedie și traumatologie la Ambulatoriul inte-
grat;
  două posturi de medic în specialitatea Psi-
hiatrie la Ambulatoriul integrat;
  un post de medic în specialitatea Oftalmo-
logie la Ambulatoriul integrat;
  un post de medic în specialitatea Nefrolo-
gie la Ambulatoriul integrat;
  un post de medic în specialitatea Urologie 
la Ambulatoriul integrat;
  un post de medic în specialitatea Epidemi-
ologie la CPCIN;
  un post de manager de calitate la Biroul 
Managementul calității;
  un post de jurist la Biroul Managementul 
calității;
  un post de economist la Biroul Manage-
mentul calității.
 Pentru posturile de medic, la concurs se pot 
prezenta medici specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ul-
timul an de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Pentru posturile de biolog și chimist candi-
dează, după caz, biologi/chimiști debutanți, bio-
logi/chimiști, respectiv biologi/chimiști specia-
liști sau principali. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din 
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiu-
nilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, 
organizarea și funcționarea OBBCSSR;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic/chimist/biolog specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse 
Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui 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 tel.: 
0234.37.42.15/0234.37.42.19, int. 106.

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

ORADEA  
(JUDEȚUL BIHOR)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic în specialitatea Medicină 
de urgență la UPU-SMURD;
  un post de medic în specialitatea Neonato-
logie la Secția clinică Neonatologie. 
 La concurs se pot prezenta medici specialiști 
sau primari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în spe-
cialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul 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 pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.

SPITALUL CLINIC DE 
RECUPERARE IAȘI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post de medic specialist Ortopedie 
și traumatologie, cu competență în Chirurgie 

artroscopică și deținător de permis de exercitare 
nivel 2 în domeniu nuclear specialitatea Radio-
logie intervențională, la Secția clinică Ortope-

die-traumatologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist postată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0232.26.60.44, int. 105.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

LEORDENI  
(JUDEȚUL ARGEȘ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post cu jumătate de normă de medic 

primar Epidemiologie la Compartimentul Infec-
ții nosocomiale. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic primar.
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0248.65.36.95.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ GIURGIU

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist Boli infecți-
oase la Compartimentul Supraveghere și control 
boli transmisibile;
  un post de medic specialist Sănătate pu-
blică și management la Compartimentul Evalu-
are factori de risc din mediul de viață și muncă. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 puncta-
jului 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 pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria unității.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la Compartimen-
tul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui 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 sediul 
unității sau la tel.: 0246.21.41.76, int. 106.
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