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INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI 
INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI 
BALȘ” BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Pediatrie la 
Compartiment Primiri Urgenţe – S – 
temporar vacant până la 28.03.2020.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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 va fi cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 10 zile calen-
daristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în maxi-
mum 30 de zile lucrătoare de la publi-
carea în „Viaţa medicală”, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la în-
cheierea înscrierilor.
 Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul institutului, str. Dr. Grozovici 
nr. 1, sector 2, Serviciul RUNOS, tel.: 
021.201.09.80, int. 3953.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ SLATINA 
(JUDEŢUL OLT)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Ortopedie pedi-
atrică la Secţia Chirurgie și ortopedie 
infantilă;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Cardiologie la 
Secţia Cardiologie.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu drept de liberă practică, specialiști 
sau primari confirmaţi în specialitatea 
respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an 
de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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 
și se achită la sediul spitalului la data 
depunerii dosarului.
 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 afișată 
pe site-ul spitalului sau se poate obţine 
de la Serviciul RUNOS.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul RUNOS, tel.: 0349.80.25.50.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
POROSCHIA 
(JUDEŢUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialitatea 
Psihiatrie la Secţia I acuţi;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în speciali-
tatea Psihiatrie la Secţia II acuţi.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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/
primar în specialitatea postului, posta-
tă pe site-ul MS sau se poate ridica de 
la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot ob-
ţine la sediul spitalului sau la tel.: 
0247.31.88.77, int. 20.

SERVICIUL JUDEŢEAN DE 
AMBULANŢĂ CARAȘ-SEVERIN 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic Medicină 
generală cu drept de liberă practică la 
Substaţia de ambulanţă Caransebeș.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:

 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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 se găseș-
te pe site-ul și la sediul Serviciului de 
Ambulanţă Judeţean Caraș-Severin, 
str. Calea Timișoarei nr. 26, Reșiţa.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot ob-
ţine la sediul instituţiei sau la tel.: 
0255.22.66.62.

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE 
ȘI TRANSPLANT RENAL 
CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic specialist con-
firmat în specialitatea Medicină de la-
borator pentru Laboratorul de Analize 
medicale și imunologie clinică.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirm
are în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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 specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” 
FOCȘANI (JUDEŢUL VRANCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic în specialitatea 
Medicină legală la Serviciul Medicină 
legală.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu drept de liberă practică, specialiști 
sau primari confirmaţi în specialitatea 
respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an 
de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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 specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel.: 0327.62.50.00, int. 278.

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 
(JUDEŢUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic dentist/sto-
matolog cu drept de liberă practică la 
Cabinetul de Medicină dentară.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;

 h) chitanţă 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 specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, Biroul Resurse Umane, în 
termen de 15 zile calendaristice de la 
apariţia acestui anunţ, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în „Via-
ţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot ob-
ţine la Biroul Resurse Umane, tel.: 
0251.23.06.06, int. 144.

SPITALUL MUNICIPAL VATRA 
DORNEI (JUDEŢUL SUCEAVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, funcţia de far-
macist-șef la Farmacia cu circuit închis 
a spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
funcţia pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizaţiei profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările 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 
activităţii pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanţă 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. Do-
cumentele solicitate vor fi prezentate și 
în original în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea.
 La concurs se pot înscrie numai 
candidaţii care au obţinut 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 experienţă 
profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din legislaţia sanitară (Legea nr. 
95/2006).
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, Biroul RUNOS, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariţia 
acestui anunţ, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine 
la Biroul RUNOS, tel.: 0230.37.55.28, 
int. 28.

PRECIZĂRI
  Anunţul Spitalului Municipal 
de Urgenţă Roman (jud. Neamţ) pu-
blicat în „Viaţa medicală“ nr. 44 din 
02.11.2018, pagina 3, cu un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Reumato-
logie la Secţia Recuperare, medicină 
fizică și balneologie, se anulează.
  Anularea anunţulului Spitalului 
Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” 
Pitești (jud. Argeș) publicată în „Via-
ţa medicală“ nr. 44 din 02.11.2018, se 
referă la posturile de medic dentist/
stomatolog cu drept de liberă practică 
și medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Ortopedie și traumatologie, 
publicate în „Viaţa medicală“ nr. 42 din 
19.10.2018, pagina 10.


