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Anunţuri
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII „GRIGORE 
ALEXANDRESCU” BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. 
nr. 869/2015, cu completările și modifi-
cările ulterioare, următoarele posturi:
 • trei posturi cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Radiologie-imagistică medicală 
pentru Compartimentul Radiologie din 
cadrul Unității de Primire Urgențe;
 • trei posturi cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specialita-
tea Anestezie și terapie intensivă pentru 
Secția ATI.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de li-
cență și adeverință/certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 rezul-
te că nu i-a fost aplicată una dintre sanc-
țiunile 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 mo-
dificările 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.
 Concursul va consta în următoarele 
probe și se susțin în următoarea ordine: 
1) analizarea și evaluarea activității pro-
fesionale științifice; 2) proba scrisă; 3) 
proba clinică sau practică.
 Tematica de concurs va fi afișată la 
sediul spitalului.
 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 perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la pu-
blicarea în „Viața medicală”. În cazul în 
care ultima zi de înscriere coincide cu 
o zi nelucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere inclusiv în 
prima zi lucrătoare după expirarea celor 
15 zile.
 Relații suplimentare se pot obține 
la Serviciul RUNOS al spitalului, tel.: 
021.316.93.66, int. 137.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. 
nr. 869/2015, cu completările și modifi-
cările ulterioare, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de chi-
mist debutant în cadrul Centrului Regio-
nal de Sănătate Publică București, Secția 
Sănătatea în relație cu mediul, Laborato-
rul Chimia și microbiologia mediului și 
alimentului;
 • un post cu normă întreagă de me-
dic specialist conformat în specialitatea 
Medicina muncii în cadrul Centrului 
Regional de Sănătate Publică Iași, Secția 
Sănătatea în relație cu mediul.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de li-
cență și certificatul de specialist sau 

primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de con-
firmare 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 re-
zulte că nu i-a fost aplicată una dintre 
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 refor-
ma în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările ulterioare, ori cele de la 
art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 
460/2003 privind exercitarea profesi-
unilor 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.
 În cazul posturilor de biolog debu-
tant, biochimist debutant sau chimist 
debutant, documentele prevăzute la lit. 
c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe pro-
pria răspundere a candidatului.
 Tematica de concurs va fi afișată la 
sediul instituției.
 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 perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la 
tel.: 021.318.36.05 și la sediul instituției, 
str. Dr. Leonte nr. 1-3.

SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI 
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. 
nr. 869/2015, cu completările și modifi-
cările ulterioare, funcția de farmacist-șef 
în cadrul Farmaciei cu circuit închis a 
spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de li-
cență și certificatul de specialist sau  
primar;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizației profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezul-
te că nu i-a fost aplicată una dintre sanc-
țiunile 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 mo-
dificările 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.

 La concurs se pot înscrie numai can-
didații care au obținut minimum două 
puncte din cele prevăzute la pct. 9 din 
Anexa nr. 3 la ordin.
 La concurs se pot prezenta far-
maciști cu minimum 2 ani experiență 
profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect va fi 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu mo-
dificările și completările ulterioare.
 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 perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Bibliografia și informații suplimen-
tare se pot obține la Serviciul RUNOS, 
tel.: 0254.543.318, int. 113.

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE 
CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL 
ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu pre-
vederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, următoarele funcții:
 • șef Secția Medicină internă;
 • șef Secția Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de stu-
dii;
 c) adeverință din care să reiasă con-
firmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 
la normele menționate;
 e) declarație pe propria răspundere 
a candidatului, din care să rezulte că nu 
a fost condamnat penal pentru fapte ce-l 
fac incompatibil cu funcția pentru care 
dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a 
candidatului, din care să rezulte că nu se 
află în stare de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănă-
tate;
 h) dovadă/adeverință din care să re-
zulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancțio-
nat de conducerea unităților în care și-a 
desfășurat activitatea sau de Colegiul 
Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de liberă 
practică sau a certificatului de membru 
al Colegiului Medicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverință care să ateste 
confirmarea în specialitate și vechimea 
în specialitate;
 k) un proiect de management pri-
vind evoluția viitoare a secției;
 l) chitanță de plată a taxei de con-
curs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Candidații au obligația de a prezenta 
și originalele actelor depuse la dosar în 
copie.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu o vechime de cel puțin 5 ani în spe-
cialitatea postului, specialitate pe care 
o practică în mod curent și în care sunt 
confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea 
în specialitate decurge de la data confir-
mării și încadrării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 
ani de unitățile la care au fost angajate 
sau de Colegiul Medicilor din Româ-
nia, precum și cele cărora le-a încetat 
contractul de administrare în condiții-
le stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din 
Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au 
împlinit vârsta de pensionare conform 
legii, nu pot participa la concurs. 
 Concursul sau examenul va consta 
în următoarele probe: interviu – susți-
nerea proiectului de management, probă 
scrisă, probă clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se susține 
după subiecte din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare și 
legislația secundară aferentă.

 Proba clinică sau proba practică se 
susține pe baza metodologiei stabilite 
pentru obținerea titlului de medic speci-
alist, afișată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul 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 pu-
blicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la 
tel.: 0248.673.550, persoană de contact 
ec. Rada Cristian Liviu.

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE” 
GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu pre-
vederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, următoarele funcții:
 • șef Laborator Analize medicale 
(chimist);
 • șef Secția Neonatologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de  
studii;
 c) adeverință din care să reiasă con-
firmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 
la normele menționate;
 e) cazier/declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care să re-
zulte că nu a fost condamnat penal pen-
tru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția 
pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a 
candidatului, din care să rezulte că nu se 
află în stare de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănă-
tate;
 h) dovadă/adeverință din care să re-
zulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancțio-
nat de conducerea unităților în care și-a 
desfășurat activitatea sau de OBBCSSR/
Colegiul Medicilor din România (după 
caz);
 i) copie xerox a autorizației de liberă 
practică sau a certificatului de membru 
al OBBCSSR/Colegiului Medicilor din 
România (după caz);
 j) copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverință care să ateste 
confirmarea în specialitate și vechimea 
în specialitate;
 k) un proiect de management pri-
vind evoluția viitoare a laboratorului/
secției;
 l) chitanță de plată a taxei de con-
curs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 La depunerea dosarelor de înscriere 
candidații au obligația de a prezenta ori-
ginalele actelor depuse la dosar în copie.
 Pentru funcția de șef laborator la 
concurs se pot prezenta chimiști cu cel 
puțin 5 ani în specialitatea respecti-
vă. Vechimea în specialitate decurge 
de la data confirmării și încadrării ca  
specialist.
 Pentru funcția de șef secție la con-
curs se pot prezenta medici cu o vechime 
de cel puțin 5 ani în specialitatea postu-
lui, specialitate pe care o practică în mod 
curent și în care sunt confirmați prin 
ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate 
decurge de la data confirmării și încadră-
rii ca specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 
ani de unitățile la care au fost angajate 
sau de OBBCSSR/Colegiul Medicilor din 
România (după caz), precum și cele că-
rora le-a încetat contractul de adminis-
trare în condițiile stabilite la art. 5, lit. 
b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, 
sau cele care au împlinit vârsta de pensi-
onare conform legii, nu pot participa la 
concurs. 
 Concursul sau examenul va consta 
în următoarele probe: interviu – susți-
nerea proiectului de management, probă 
scrisă, probă clinică sau practică.

 Proba scrisă a concursului se susține 
după subiecte din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare și 
legislația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practică se 
susține pe baza metodologiei stabilite 
pentru obținerea titlului de chimist/me-
dic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul 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 pu-
blicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0236.413.131, int. 
115.

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE” 
GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. 
nr. 869/2015, cu completările și modi-
ficările ulterioare, un post cu normă 
întreagă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Neonatologie în cadrul 
Secției Neonatologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de li-
cență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de con-
firmare 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 rezul-
te că nu i-a fost aplicată una dintre sanc-
țiunile 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 mo-
dificările 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 activi-
tății pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 specia-
litatea 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 perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0236.413.131,  
int. 115.

SPITALUL MUNICIPAL TURNU 
MĂGURELE (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu pre-
vederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, următoarele funcții:
 • șef Secția Medicină internă;
 • șef Secția Chirurgie generală;
 • șef Secția Recuperare, medicină fi-
zică și balneologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care dorește să  
candideze;
 b) copie xerox de pe diploma de  
studii;


