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REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC 
URLAȚI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Gastro-
enterologie la Secția Medicină in-
ternă;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea ATI la 
Compartimentul ATI;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medi-
cină de urgență la Camera de  
Gardă.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practi-
că, specialiști sau primari confir-
mați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de 
pregătire în specialitatea în care 
se publică postul.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv 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 refor-
ma în domeniul sănătății, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea 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 neuro-
psihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul 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 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Independenței 
nr. 52, 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 Biroul RUNOS, tel.: 
0244.272.527.

SANATORIUL BALNEAR 
ȘI DE RECUPERARE 
TECHIRGHIOL 
(JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Recuperare, medicină 
fizică și balneologie la Secția spi-

tal Recuperare medicală neuro-
psihomotorie copii;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Recuperare, medici-
nă fizică și balneologie la Secția 
spital Recuperare medicală neu-
ropsihomotorie copii.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv 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 refor-
ma în domeniul sănătății, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea 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 neuro-
psihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul pentru care  
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copie a certificatului de naș-
tere și a certificatului de căsăto-
rie, unde este cazul;
 k) copie de pe cartea de mun-
că sau, după caz, o adeverință 
care să ateste confirmarea în 
specialitate și vechimea în speci-
alitate.
 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 va fi afi-
șată la sediul sanatoriului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, în termen de 
15 zile calendaristice de la apa-
riția acestui anunț, iar concur-
sul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul Resurse Uma-
ne, tel.: 0241.481.757.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ ZALĂU 
(JUDEȚUL SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de biolog pentru Laboratorul de 
Analize medicale;
  un post cu normă întreagă 
de farmacist specialist confirmat 
în specialitatea Farmacie clinică 
la Farmacia cu circuit închis.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv 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 refor-
ma în domeniul sănătății, repu-
blicată, cu modificările ulterioare, 
ori cele de 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 funcțio-
narea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea 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 neuro-
psihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul 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 
valabilitate.
 Tematica și bibliografia de 
concurs pentru biolog vor fi afișa-
te pe site-ul spitalului și la sediul 
unității, iar tematica pentru far-
macist este cea pentru examenul 
de farmacist specialist în specia-
litatea Farmacie clinică, publicată 
pe site-ul Ministerului Sănătății și, 
cu bibliografie, pe site-ul spitalu-
lui.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0260.616.920 sau 0752.269.700, 
int. 112 - Serviciul RUNOS.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SATU MARE
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Pediatrie la 
Secția Pediatrie;
  un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Secția ATI;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Obstetrică-gineco-
logie la Cabinetul de Obstetri-
că-ginecologie Tășnad;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea ORL la Cabinetul de 
ORL Tășnad;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie pediatri-
că la Cabinetul de Neuropsihiatrie 
infantilă din cadrul Ambulatoriului 
integrat;
  două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist con-
firmat în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie-ima-

gistică medicală I, cu punct de 
lucru în locația II și la Tășnad;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Oftalmologie la Sec-
ția Oftalmologie;
  trei posturi cu normă întrea-
gă de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Medici-
nă de urgență la UPU-SMURD;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie la UPU-
SMURD;
  un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Pediatrie la 
UPU-SMURD;
  un post cu normă întreagă 
de biolog pentru Laboratorul de 
Analize medicale I, cu punct de 
lucru în locația II și la Tășnad.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv 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 refor-
ma în domeniul sănătății, repu-
blicată, cu modificările ulterioare, 
ori cele de 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 funcțio-
narea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea 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 postul 
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 
valabilitate.
 Tematica de concurs este 
cea pentru examenul de obține-
re a titlului de medic specialist, 
respectiv primar, în specialita-
tea posturilor publicate, aflată 
pe site-ul Ministerului Sănătății  
(www.ms.ro - concursuri).
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-

cialitatea Pneumologie în cadrul 
Laboratorului de Explorări funcți-
onale respiratorii speciale;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală la Compartimentul 
Computer Tomograf;
  un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Pneumologie la 
Secția clinică Pneumologie IV;
  un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Pneumologie la 
Secția clinică Pneumologie II.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv 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 refor-
ma în domeniul sănătății, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea 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 neuro-
psihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul 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 
valabilitate.
 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 orga-
nizează 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.

PRECIZARE
La anunțul Spitalului Clinic 
de Copii „Dr. Victor Gomoiu”  
București, publicat în „Viața me-
dicală” nr. 32 din 9 august 2019, 
pagina 2, în loc de: trei posturi 
cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea 
Chirurgie pediatrică la Secția 
Chirurgie pediatrică, se va citi: 
două posturi cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie pediatrică 
la Secția Chirurgie pediatrică și un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Chirurgie pediatrică la Secția 
Chirurgie pediatrică - Cabinetul de 
Chirurgie pediatrică - Ambulato-
riul integrat (bd. Basarabia nr. 21, 
sector 2). Perioada de înscriere se 
prelungește cu 15 zile de la publi-
carea prezentei precizări.


