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în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate. Copiile actelor pre-
văzute mai sus vor fi însoțite de 
documentele originale care se vor 
certifica în conformitate cu origi-
nalul.
 Pentru funcția de șef compar-
timent, la concurs se pot prezen-
ta medici specialiști cu o vechime 
de cel puțin 5 ani în specialitatea 
postului. Vechimea în specialitate 
decurge de la data confirmării și 
încadrării ca medic specialist. 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. Pen-
tru proba scrisă un subiect va fi din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republica-
tă, cu modificările și completările  
ulterioare.
 Tematica de concurs se poate 
consulta la sediul instituției pre-
cum și pe site-ul: www.dspmm.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității din Baia Mare, str. 
Victoriei nr. 132, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se or-
ganizează în perioada cuprinsă în-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Compartimentul RUNOS, 
tel.: 0262.219.487.

REPUBLICARE
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR 
„DIMITRIE CANTEMIR” 
BREAZA (U.M. 02525) 
(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
confirmat în specialitatea Medi-
cină generală/Medicină de fami-
lie – personal civil contractual de 
execuție.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Condițiile generale și specifice 
necesare pentru ocuparea postului 
vor fi afișate la sediul unității.
 Dosarul de înscriere la concurs 
se depune la sediul Colegiului Na-
țional Militar „Dimitrie Cantemir” 
(U.M. 02525 Breaza), str. Republi-
cii nr. 75, localitatea Breaza și va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere de înscriere la concurs 
adresată comandantului unității – 
se obține de la Biroul Personal;
 b) copie a actului de identitate 
sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz 
în termen de valabilitate;
 c) copie a certificatului de naș-
tere, a certificatului de căsătorie 
și/sau alte documente care atestă 
schimbarea numelui potrivit legii, 
după caz;
 d) certificat de cazier judiciar 
sau o declarație pe propria răspun-

dere că persoana care dorește să 
candideze nu are antecedente pe-
nale care să o facă incompatibilă 
cu postul pentru care candidează, 
valabilă până la obținerea certifi-
catului în cauză, care se prezintă 
cel mai târziu până la data desfă-
șurării primei probe a concursului;
 e) curriculum vitae – model 
EUROPASS;
 f) copie de pe diploma de li-
cență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 g) copie a documentelor de ab-
solvire a unor cursuri sau atestate 
profesionale, după caz;
 h) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 i) copie a poliței de asigurare 
de malpraxis;
 j) dovada/înscrisul din care să 
rezulte 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 reforma 
în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 k) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 l) copie a carnetului de mun-
că, conformă cu originalul și/sau, 
după caz, o adeverință care să 
ateste vechimea în muncă, în me-
serie și/sau specialitatea studiilor;
 m) certificat medical/adeverin-
ță din care să rezulte că este apt 
din punct de vedere fizic și neu-
ropsihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul pentru care 
candidează, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursu-
lui de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate;
 n) acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze privind 
verificarea în vederea obținerii 
autorizației de acces la informa-
ții clasificate, corespunzător fișei 
postului, în condițiile în care este 
declarată „admisă” la concurs – se 
obține de la Biroul Personal;
 o) chitanță de plată a taxei de 
concurs în valoare de 150 de lei.
 Documentele privind identita-
tea, studiile, cursurile sau specia-
lizările se prezintă și în original în 
vederea verificării conformității cu 
acestea. Adeverința medicală care 
atestă starea de sănătate conți-
ne, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Detalii privind condițiile gene-
rale și specifice pentru ocuparea 
postului, tipul probelor de con-
curs, locul, data și ora desfășurării 
acestora, rezultatul selecției dosa-
relor de concurs, tematica și bibli-
ografia vor fi afișate pe site-ul uni-
tății: cantemircml.ro, precum și la 
avizierul acesteia, aflat la Punctul 
de control.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0244.340.550, int. 120.

SPITALUL „N. N. SĂVEANU” 
VIDRA (JUDEȚUL VRANCEA)
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 specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 reforma 
în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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) copie a actelor de identita-
te în termen de valabilitate (C.N., 
C.I., certificat de căsătorie, dacă 
este cazul);
 j) asigurare malpraxis valabilă 
la zi.
 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 ob-
ține la sediul spitalului sau la tel.: 
0237.673.000.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI 
CĂLĂRAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Medicină de laborator în ca-
drul Laboratorului de Diagnostic 
și investigare în sănătate publică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
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 reforma 
în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Compartimentul 
RUNOS, 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 sediul instituției – 
Compartimentul RUNOS și la 
tel.: 0242.311.462, int. 112 sau 
0724.046.172.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 
(JUDEȚUL SIBIU)
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 primar 
confirmat în specialitatea Medicină 
de laborator în cadrul Laboratoru-
lui de Analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință de con-
firmare a anului de rezidențiat în 
specialitatea pneumologie;
 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, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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;
 j) certificat de integritate com-
portamentală.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei și se achită la casieria spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, Sibiu, str. Aleea 
Filozofilor nr. 3-5, în termen de 
15 zile calendaristice de la apari-
ția acestui anunț, iar concursul se  

organizează în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare privind 
organizarea și desfășurarea con-
cursului se pot obține la Biroul 
RUNOSCAI, tel.: 0269.210.979.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ ALEXANDRIA 
(JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
trei posturi cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de urgență în 
cadrul UPU Alexandria.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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 
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 reforma 
în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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;
 j) adeverință de vechime în 
muncă.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia sunt cele pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea 
postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0247.306.723.

SPITALUL MUNICIPAL DEJ 
(JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în speciali-
tatea Radiologie-imagistică me-
dicală în cadrul Laboratorului de 
Radiologie și imagistică medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 


