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SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „CONSTANTIN 

OPRIȘ“ BAIA MARE 
(JUDEȚUL MARAMUREȘ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic rezident ultimul an Der-
matovenerologie la Ambulatoriul integrat; 
  două posturi de medic specialist Pediatrie 
la Secția Pediatrie;
  un post de medic rezident ultimul an Ana-
tomie patologică la Serviciul Anatomie patolo-
gică;
  un post de medic specialist Psihiatrie la 
Ambulatoriul integrat;
  un post de medic rezident ultimul an ATI la 
Secția ATI.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0262.21.87.12.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL 
DE URGENȚĂ PAȘCANI 

(JUDEȚUL IAȘI)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  două posturi de medic în specialitatea Ob
ste tricăginecologie la Secția Obstetrică-gine-
cologie; 
  un post de medic în specialitatea Neurolo-
gie la Secția Neurologie;
  un post de medic în specialitatea Medicină 
internă la Secția Îngrijiri paliative;
  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină de laborator pentru Laboratorul de ana-
lize medicale;
  un post de farmacist la Farmacia spitalu-
lui.
 La concurs se pot prezenta medici/farmaciști 
specialiști sau primari confirmați în specialitatea 
respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregă-
tire în specialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic/far-
macist și adeverință/certificat de confirmare în 
gradul profesional;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist/farmacist și poate fi găsită 
pe site-ul MS la rubrica Tematici.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Grădiniței nr. 5, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, iar concur-
sul 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.: 0232.76.36.00, int. 110.

REPUBLICARE

SPITALUL ORĂȘENESC 
PANCIU 

(JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post de medic în specialitatea Chirurgie 
generală; 
  un post de medic în specialitatea ATI;
  două posturi de medic în specialitatea Me-
dicină internă.
 La concurs se pot prezenta medici specialiști 
sau primari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în spe-
cialitatea în care se publică postul.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la sediul spitalului.
 Tematica de concurs și bibliografia se pot ob-
ține de la Serviciul RUNOS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0237.27.56.00, int. 112.

SPITALUL ORĂȘENESC 
PANCIU 

(JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist Epidemiolo-
gie; 
  un post de medic specialist Gastroentero-
logie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achi-
tă la sediul spitalului.
 Tematica de concurs și bibliografia se pot 
obține de la Serviciul RUNOS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0237.27.56.00, int. 112.

SPITALUL CLINIC CF 2 
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic primar Oftalmologie la 
Compartimentul Oftalmologie – Secția clinică 
Chirurgie;
  un post de medic primar Neurologie la 
Secția clinică Neurologie;
  un post de biochimist pentru Laboratorul 
de analize medicale – Compartiment Imunologie 
clinică. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic/biochi-
mist și adeverință/certificat de confirmare în gra-
dul profesional;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din 
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiu-
nilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, 
organizarea și funcționarea OBBCSSR;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist/biochimist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
bd. Mărăști nr. 63, sector 1, 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 publicarea în „Viața 
medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul 
RUNOS, tel.: 021.316.25.23.

SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL 

CLUJNAPOCA
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  trei posturi de medic specialist Radio-
logieimagistică medicală, cu competență în 
Ecografie generală, Tomografie computerizată, 
Rezonanță magnetică, Senologie imagistică, pen-
tru Laboratorul de Radiologie și imagistică me-
dicală;
  trei posturi de medic specialist Medicină 
de urgență la Compartimentul Primiri urgențe;
  două posturi de medic rezident ultimul an 
Medicină de urgență la Compartimentul Pri-
miri urgențe;
  două posturi de medic rezident ultimul an 
ATI la Secția clinică ATI.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.

CENTRUL DE 
TRANSFUZIE SANGUINĂ 

SLOBOZIA 
(JUDEȚUL IALOMIȚA)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, un post de medic specialist Medicină de 

familie. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi înso-
țite de documentele originale, care se vor certifica 
în conformitate cu originalul, sau în copii legali-
zate.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Decebal nr. 1, 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“.
 Bibliografia de concurs și relații suplimen-
tare se pot obține la sediul instituției sau la tel.: 
0243.23.30.17.

SPITALUL MUNICIPAL 
FĂLTICENI 

(JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist Cardiologie la 
Secția Cardiologie;
  un post de medic specialist Pediatrie la 
Secția Pediatrie;
  un post de medic specialist Neonatologie 
la Compartimentul Neonatologie;
  un post de medic specialist Radiolo-
gieimagistică medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală;
  un post de medic specialist Recuperare, 
medicină fizică și balneologie la Cabinetul de 
BFT;
  un post de medic specialist Medicină de 
urgență la CPU;
  un post de medic specialist Medicină ge-
nerală/Medicină de familie, cu atestat în Asis-
tență medicală de urgență prespitalicească, la 
CPU. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;

  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist postată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Ion Creangă nr. 1, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, iar concur-
sul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală“.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ ALEXANDRIA 
(JUDEȚUL TELEORMAN)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, un post de biolog specialist Biochimie me-
dicală pentru Laboratorul de analize medicale.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de b și adeverin-
ță/certificat de confirmare în gradul profesional;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute 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 func-
ționarea OBBCSSR;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de biolog specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS, tel.: 0247.30.67.58.

REPUBLICARE

SERVICIUL JUDEȚEAN DE 
AMBULANȚĂ GORJ

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările 

ulterioare, un post de medic în specialitatea 
Medicină generală/Medicină de familie la 

Stația centrală Tg. Jiu. 
 La concurs se pot prezenta medici Medicină 
generală cu drept de liberă practică, specialiști 
sau primari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în spe-
cialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica și bibliografia de concurs se găsesc 
la Compartimentul Resurse Umane.
 Înscrierile la concurs se fac la Compartimen-
tul Resurse Umane, str. Progresului nr. 18, în ter-
men de 15 zile calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la sediul 
unității sau la tel.: 0253.21.06.48 – Comparti-
mentul Resurse Umane.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
CRONICI DUMBRĂVENI 
(JUDEȚUL VRANCEA)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, un post de farmacist.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de farmacist;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;

  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru concur-
sul de ocupare de post.
 Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0237.25.50.87, int. 31.

SPITALUL ORĂȘENESC 
MOLDOVA NOUĂ 

(JUDEȚUL 
CARAȘSEVERIN)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist Medicină in-
ternă;
  un post de medic specialist Chirurgie ge-
nerală;
  un post de medic specialist Pediatrie;
  un post de medic specialist Obstetricăgi-
necologie;
  un post de medic specialist Ortopedie și 
traumatologie;
  un post de medic specialist Dermatovene-
rologie;
  un post de medic specialist Oftalmologie;
  un post de medic specialist Recuperare, 
medicină fizică și balneologie;
  un post de medic specialist Radiolo-
gieimagistică medicală;
  un post de medic specialist Epidemiologie 
la Compartimentul Supraveghere, prevenire și 
control al infecțiilor nosocomiale. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.

SPITALUL ORĂȘENESC 
BUHUȘI 

(JUDEȚUL BACĂU)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist Reumatologie;
  un post de medic specialist Chirurgie ge-
nerală;
  un post de medic specialist Neurologie;
  un post de medic specialist ATI;
  un post de medic specialist Oftalmologie;
  un post de medic specialist ORL. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și ade-
verință/certificat de confirmare în gradul profesi-
onal;
  copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  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;
  acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la sediul spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exame-
nul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează în pe-
rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală“.
 Relații suplimentare se pot obține la Biroul 
RUNOS, tel.: 0234.26.22.20, int. 2206 sau 
0761.100.942.

POSTURI SCOASE LA CONCURS


