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art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 va fi afi-
șată la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Direcției de Sănătate Pu-
blică Ilfov din str. Aviator Popiș-
teanu nr. 46, sector 1, București, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice 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 URGENȚĂ 
„PROF. DR. DIMITRIE 
GEROTA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post de personal contrac-
tual cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în speciali-
tatea Diabet zaharat, nutriție și 
boli metabolice la Secția Medici-
nă internă.
 Condițiile generale și speci-
fice vor fi publicate pe site-ul: 
www.spitalgerota.mai.gov.ro și 
afișate la sediul spitalului.
 Pentru constituirea dosarului 
de înscriere în vederea înscrierii 
la concurs, candidații vor depu-
ne doar în format electronic, la 
adresa de e-mail: spital.gerota@
mai.gov.ro, în format exclusiv 
pdf, doc sau docx, următoarele 
documente:
 a) cererea de înscriere (con-
form modelului anexat pe site);
 b) curriculum vitae model Eu-
ropass (conform modelului ane-
xat pe site);
 c) copii ale documentelor 
care atestă nivelul și specializa-
rea studiilor impuse de cerințele 
postului (diplomă de licență sau 
echivalentă însoțite, unde este 
cazul, de suplimentul descriptiv 
sau foaie matricolă), certificat/
adeverință de confirmare medic 
specialist în specialitatea diabet 
zaharat, nutriție și boli metabo-
lice;
 d) copii ale certificatului de 
membru al Colegiului Medicilor - 
medic specialist în specialitatea 
diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice și a avizului anual 
privind exercitarea profesiei de 
medic valabil la data concursu-
lui, precum și copie a asigurării 

de malpraxis (în termen de vala-
bilitate);
 e) 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 f) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 
869/2015;
 g) cazierul judiciar;

h) certificat de integritate 
comportamentală;
 i) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverințe care 
atestă vechimea în muncă și/sau 
în specialitatea studiilor pentru 
stabilirea gradației la încadrare;
 j) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 k) chitanța de plată a taxei de 
concurs;
 l) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 m) copia livretului militar 
(dacă este cazul);
 n) copii ale certificatului de 
naștere al candidatului, soțului/
soției și fiecărui copil, certifi-
catului de căsătorie, precum și, 
după caz, ale hotărârilor judecă-
torești privind starea civilă;
 o) autobiografie completată 
olograf și tabelul nominal cu ru-
dele candidatului (conform mo-
delelor anexate pe site);

p) declarație de confirmare a 
cunoașterii și acceptării condiți-
ilor de recrutare (conform mode-
lului anexat pe site);

r) declarație pe propria răs-
pundere că își exprimă consim-
țământul expres în vederea efec-
tuării verificărilor specifice și a 
solicitării extrasului de pe cazi-
erul judiciar (conform modelului 
anexat pe site).
 s) o fotografie color 9/12.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei pentru fiecare participant.
 Candidatul declarat admis va 
depune toate documentele ce au 
fost transmise inițial prin e-mail 
la înscriere, la Biroul Resurse 
Umane, iar copiile documentelor 
se certifică pentru conformitate 
cu originalul prezentat de că-
tre candidat și se semnează de 
către persoana desemnată și de 
către candidat. Originalul docu-
mentelor prezentate se restituie 
candidatului după certificarea 
copiilor. Documentele solicitate 
în copie pot fi depuse și în copie 
legalizată, situație în care nu mai 
este necesară prezentarea origi-
nalelor.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul Ministerului 
Sănătății (www.ms.ro).
 Termenul de înscriere la con-
curs este de 15 zile calendaristice 
de la data publicării anunțului. 
În cazul în care ultima zi de în-
scriere coincide cu o zi nelucră-
toare, candidații vor putea depu-

ne dosarele de înscriere inclusiv 
în prima zi lucrătoare după expi-
rarea celor 15 zile. Concursul se 
organizează în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”. Datele 
privind susținerea probelor vor 
fi comunicate/ afișate/ postate 
după perioada de înscriere și va-
lidarea dosarelor.
 Relații suplimentare se pot 
obține, de luni până vineri, în in-
tervalul 08,00-15,00, la numărul 
de telefon: 021.303.70.80, int. 
28027.

PENITENCIARUL SPITAL 
BUCUREȘTI RAHOVA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Epidemiologie.
 Întrucât postul scos la con-
curs este de personal contractual 
în sistemul administrației peni-
tenciare, candidații trebuie să în-
deplinească și condițiile necesa-
re pentru dobândirea calității de 
personal contractual, prevăzute 
de OMJ nr. 4455/C/2020.
 Candidații vor depune la se-
diul Penitenciarului Spital Bu-
curești dosarul care va conține 
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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu modificările și com-
pletările ulterioare;
 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 candi-
dează;
 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.
 Întrucât postul scos la con-
curs este de personal contractu-
al în cadrul sistemului adminis-
trației penitenciare, dosarele de 
candidat vor cuprinde, suplimen-
tar față de prevederile Ord.m.s. 
nr. 869/2015 cu modificările  

și completările ulterioare, și ur-
mătoarele acte specifice concur-
surilor de încadrare în poliția pe-
nitenciară:
 a) copia documentelor care 
atestă schimbarea numelui, unde 
este cazul;
 b) curriculum vitae – model 
european;
 c) copia livretului militar, 
unde este cazul;
 d) copia foii matricole a di-
plomei de licență;
 e) copia carnetului de muncă 
și/sau copia adeverinței care să 
ateste locurile de muncă avute 
anterior, funcțiile ocupate, ve-
chimea în muncă și, după caz, în 
specialitate (se pot prezenta și 
extrase din REVISAL);
 f ) acordul privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal (cu-
prins în cererea de înscriere);
 g) după caz, alte documente 
care atestă îndeplinirea condiți-
ilor de participare la concurs.
 Bibliografiile, tematicile și 
probele de concurs pentru ocu-
parea posturilor de medic, diver-
se specialități, sunt cele stabilite 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului, 
publicate pe site-ul Ministerului 
Sănătății – secțiunea Carieră/ 
Specialiști/ Concursuri/ Examene 
și Concursuri Naționale/ Temati-
ca concursului pentru ocupare de 
post medici specialiști.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Penitenciarului Spital Bu-
curești Rahova, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț. În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide 
cu o zi nelucrătoare, candidații 
vor putea depune dosarele de 
înscriere inclusiv în prima zi lu-
crătoare după expirarea celor 15 
zile. Concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 
de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Informații suplimentare se 
pot obține de la sediul unită-
ții care a scos postul la concurs, 
pe site-ul: anp.gov.ro – Carieră 
– Concursuri funcții execuție – 
Concursuri în curs de derulare 
sau de la Penitenciarul Spital Bu-
curești Rahova – Biroul Resurse 
Umane și Formare Profesională, 
tel.: 021.421.33.34, int. 360.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA 
(JUDEȚUL BRĂILA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, funcția de farmacist-șef în ca-
drul Farmaciei cu circuit închis.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care doreș-
te să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de speci-
alist sau primar;
 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), re-

spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate, copia 
certificatului de naștere, copia 
certificatului de căsătorie, după 
caz;
 j) copia carnetului de muncă, 
adeverințe de vechime și extras 
Revisal de la 01.01.2011 până în 
prezent;
 k) curriculum vitae.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei.
 Copiile documentelor de mai 
sus vor fi îsoțite de documentele 
în original în vederea verificării 
conformității acestora. Docu-
mentele prevăzute la lit. d), f ) 
și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 La concurs se pot înscrie nu-
mai candidații care au obținut 
minimum două puncte din cele 
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 
3 la ordin.
 La concurs se pot prezenta 
farmaciști cu minimum 2 ani ex-
periență profesională.
 Concursul va consta în ur-
mătoarele probe: proba scrisă 
(A), proba clinică sau practică 
(B), analiza și evaluarea activită-
ții profesionale și științifice (C). 
Probele se susțin în următoarea 
ordine: (C) analiza și evaluarea 
activității profesionale și știin-
țifice; (A) proba scrisă; (B) proba 
clinică sau practică.
 Tematica și bibliografia de 
concurs sunt cele pentru exa-
menul de farmacist specialist 
afișată pe site-ul Ministerului 
Sănătății și pe site-ul spitalului. 
Pentru proba scrisă un subiect va 
fi din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Spitalului de Pneumoftizi-
ologie din str. R. S. Câmpiniu nr. 
21, Compartimentul RUNOS, în 
termen de 15 zile calendaristice 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.: 0239.613.665, 
Compartimentul RUNOS, int. 
162 și pe site-ul unității:  
www.spitalultbcbr.ro.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 
(JUDEȚUL SIBIU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, funcția de farmacist-șef la 
Famacia cu circuit închis.
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 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care doreș-
te să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de speci-
alist sau primar;
 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 reforma 
în domeniul sănătății, republica-
tă, 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 și se achită la casieria spi-
talului.
 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 nu-
mai candidații care au obținut 
minimum două puncte din cele 
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 
3 la ordin.
 La concurs se pot prezenta 
farmaciști cu minimum 2 ani ex-
periență profesională.
 Concursul va consta în urmă-
toarele probe: proba scrisă, proba 
clinică sau practică , analiza și eva-
luarea activității profesionale și 
științifice. Pentru proba scrisă un 
subiect va fi din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia vor fi afișate la sediul in-
stituției.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare privind 
organizarea și desfășurarea con-
cursului se pot obține de la Biroul 
RUNOSCAI, la tel.: 0269.210.979.

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ GIURGIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic Medicină generală cu 
drept de liberă practică în cadrul 
Compartimentului Recoltare, 
prelucrare, conservare și distri-
buție sânge.
 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 și se achită la casieria CTS 
Giurgiu.
 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 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ TELEORMAN
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de fami-
lie în cadrul Compartimentului 
Recoltare, procesare, conservare, 
distribuție sânge.
 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 aplica-
tă 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 să-
nătății, republicată, cu modifică-
rile 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 și se achită la casieria CTS 
Teleorman.
 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 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL 
HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Otorinolaringolo-
gie la Secția ORL;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă II;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Medicină de labo-
rator pentru Laboratorul de Ana-
lize medicale;
 • un post cu normă întreagă 
de medic dentist cu drept de li-
beră practică la Cabinetul de Me-
dicină dentară de urgență – UPU-
SMURD;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Psihiatrie pediatri-
că la Centrul de Sănătate Mintală 
pentru 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 aplica-
tă 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 modifi-
cările 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 și se achită la casieria uni-
tății.
 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 spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul Ministerului 
Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUNOS, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice 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.: 0254.215.051, int. 
133.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. 
AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ 
(JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
farmacist cu drept de liberă prac-
tică la Farmacia cu circuit închis 
al spitalului.
 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 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 va fi afi-
șată 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 perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. 
ALEXANDRU SIMIONESCU” 
HUNEDOARA (JUDEȚUL 
HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Chirurgie 
generală în cadrul Secției Chirur-
gie generală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, 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 neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul 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 și se achită la casieria spi-
talului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs și bi-
bliografia vor fi afișate la sediul  
spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUNOS, în 
termen de 15 zile calendaristice 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0254.713.820, int. 210.


