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UNITATEA MILITARĂ 
01410 PLOIEȘTI

din cadrul Ministerului Apărării 
Naționale
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările ul-
terioare, un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Medicină 

de familie (medic șef) – funcție militară.
 Persoanele care vor fi declarate câștigă-
toare în urma selecției vor fi chemate/reche-
mate în activitate în corpul ofițerilor și vor 
dobândi calitatea de cadru militar în activi-
tate, cu drepturile și obligațiile care decurg 
din aceasta, conform Legii nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările și 
completările ulterioare.
 Condițiile generale de participare la  
selecție:
 a) au cetățenie română și domiciliul stabil 
în România de cel puțin 6 luni, termen calcu-
lat de la data depunerii cererii de înscriere la 
selecție;
 b) nu au fost condamnați, nu se află în 
curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în 
judecată sau judecați pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals, ori a unei infracțiuni săvâr-
șite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea profesiei, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea;
 c) nu fac parte din partide, formațiuni sau 
organizații politice, iar dacă sunt membri, să 
se angajeze în scris că, la data chemării/re-
chemării în activitate vor renunța la această 
calitate;
 d) împlinesc vârsta de cel mult 50 de ani în 
anul desfășurării selecției;
 e) nu fac parte din organizații interzise 
de legislația românească și nu sunt membri 
ai unor organizații incompatibile cu regulile, 
activitățile și atribuțiile specifice profesiei 
militare;
 f) nu aparțin unor culte sau asociații/
grupări religioase care contravin normelor de 
păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele 
moravuri sau afectează exercitarea profesiei 
militare;
 g) nu sunt asociați unici și nu participă 
direct la administrarea sau conducerea unor 
organizații sau asociații comerciale, iar dacă 
se află în una dintre aceste situații, se anga-
jează în scris că, la data chemării/rechemării 
în activitate, vor renunța la această calitate;
 h) fac dovada aptitudinii medicale pentru 
participarea la selecție, prin documente emise 
de medicul de familie;
 i) își exprimă în scris acordul privind veri-
ficarea în vederea autorizării accesului la in-
formații clasificate, potrivit legii, în cazul în 
care sunt chemați în activitate;
 j) medicii-femei declară în scris că își asu-
mă toate riscurile în situația în care, pe par-
cursul susținerii probelor de selecție, se află 
în stare de graviditate/maternitate.
 Condițiile specifice de participare la selec-
ție:
 a) sunt absolvenți cu diplomă de licență ai 
unei instituții de învățământ superior medi-
cal acreditate;
 b) dețin certificat de membru al colegiului 
de profil cu drept de liberă practică, potrivit 
relementărilor în vigoare;
 c) sunt confirmați ca medici în specialita-
tea Medicină de familie și nu au fost sancțio-
nați și nu se află sub efectul vreunei sancțiuni 
dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, repu-
blicată, cu modificările și completările ulteri-
oare.
 Procedura de selecție presupune parcur-
gerea următoarelor etape:
 1) Înscrierea candidaților – se face prin 
depunerea, în termen de 15 zile calendaristice 
de la data publicării anunțului, la U.M. 01410 
Ploiești, str. Republicii nr. 278, a dosarului de 
înscriere ce va avea următorul conținut:
 a) cerere de înscriere la selecție – docu-
ment tipizat;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu 
viza pe anul în curs;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. 
m.s. nr. 869/2015;
 f) certificat de cazier judiciar în original;
 g) adeverință eliberată de medicul de fa-
milie din care să rezulte antecedentele medi-
cale patologice și faptul că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic pentru exercita-
rea activității pentru postul pentru care can-
didează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de 
valabilitate;
 j) copia certificatului de naștere;
 k) copia certificatului de căsătorie, acolo 
unde este cazul;
 l) fișa de examinare medicală – document 
tipizat;
 m) fișa cu principalele date de stare civilă 
– document tipizat;
 n) copia poliței de asigurare malpraxis, 
după caz;
 o) formular de bază – date personale – do-
cument tipizat.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Documentele tipizate se asigură candi-
daților de către U.M. 01410 Ploiești, se com-
pletează de către aceștia, cu excepția fișei de 
examinare medicală, și se depun la dosar în 
termenul legal.

 Pentru certificarea copiilor se vor prezen-
ta și documentele în original, după care aces-
tea vor fi restituite posesorilor. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen de valabili-
tate. Toate documentele necesare înscrierii la 
concurs vor fi depuse într-un dosar de plastic.
 2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de 
participare la preselecție constă în analizarea 
dosarelor din punctul de vedere al conformi-
tății și al corectitudinii documentelor depuse 
la dosar, precum și din punctul de vedere al 
îndeplinirii condițiilor pentru participarea la 
concurs.
 3) Preselecția constă în parcurgerea unor 
probe eliminatorii de aptitudini, respectiv 
evaluarea psihologică, evaluarea nivelului 
pregătirii fizice și examinarea medicală.
 4) Concursul/examenul se organizează și 
se desfășoară în termenele și condițiile prevă-
zute de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările 
și completările ulterioare.
 5) Efectuarea verificărilor în vederea au-
torizării accesului la informații clasificate 
– după validarea concursului și expirarea ter-
menului de depunere a contestațiilor se vor 
iniția demersurile necesare în vederea autori-
zării accesului la informații clasificate a can-
didatului declarat câștigător.
 Informații suplimentare privind condițiile 
generale și specifice pentru ocuparea postu-
lui, conținutul dosarului de înscriere, locul, 
data și ora desfășurării probelor eliminatorii 
de aptitudini, baremele de promovare a aces-
tora, tematica, precum și data concursului se 
pot obține la sediul U.M. 01410 Ploiești, str. 
Republicii nr. 278, jud. Prahova și pe site-uri-
le: www.mapn.ro și www.forter.ro. Persoană de 
contact: Mihai Valentin, tel.: 0244.59.44.44, 
int. 111.

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

BRAȘOV
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 
din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:

  șef Secția Recuperare, medicină fizică și 
balneologie II – Pavilion Tractorul;
  șef Secția Recuperare, medicină fizică și 
balneologie I – Pavilion ASTRA;
  șef Secția Reumatologie – Pavilion  
ASTRA;
  șef Secția clinică Oncologie medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care dorește să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverință din care să reiasă confirma-
rea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la norme-
le menționate;
 e) declarație pe propria răspundere a 
candidatului, din care să rezulte că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care dorește să con-
cureze;
 f) declarație pe propria răspundere a can-
didatului, din care să rezulte că nu se află în 
stare de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care să rezul-
te că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de 
conducerea unităților în care și-a desfășurat 
activitatea sau de Colegiul Medicilor din Ro-
mânia;
 i) copie xerox a autorizației de liberă prac-
tică sau a certificatului de membru al Colegiu-
lui Medicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverință care să ateste confirmarea în 
specialitate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evo-
luția viitoare a secției;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se va 
achita la casieria unității.
 În secțiile clinice funcția de șef de secție/
laborator/serviciu se ocupă de către un cadru 
didactic universitar medical.
 La concurs se pot prezenta medici cu o ve-
chime de cel puțin 5 ani în specialitatea pos-
tului, specialitate pe care o practică în mod 
curent și în care sunt confirmați prin ordin 
al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge 
de la data confirmării și încadrării ca medic  
specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Co-
legiul Medicilor din România, precum și cele 
cărora le-a încetat contractul de administrare 
în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) 
nu pot participa la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în ur-
mătoarele probe: interviu – susținerea pro-
iectului de management, probă scrisă, probă 
clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se susține după 
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind refor-
ma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare și legislația secundară 
aferentă.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obține-
rea titlului de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în termen 
de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC DE 
BOLI INFECȚIOASE ȘI 

TROPICALE „DR. VICTOR 
BABEȘ” BUCUREȘTI 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ul-
terioare, un post cu normă întreagă de medic 
rezident ultimul an confirmat în specialitatea 

Boli infecțioase.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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.
 Tematica de concurs se poate ridica de la 
sediul spitalului și va fi afișată pe site-ul aces-
tuia: www.spitalulbabes.ro
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, în ter-
men 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”.

SPITALUL CLINIC 
DE PEDIATRIE 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 specialist confirmat în specialitatea 
Alergologie și imunologie clinică la Ambula-

toriul integrat.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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 achi-
tă în contul: RO81TREZ57621F330800XXXX 
Trezoreria Sibiu, CUI: 11411672.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) 
sunt valabile trei luni și se depun la dosar în 
termen de valabilitate.
 Spitalul oferă salariu atractiv, indemniza-
ție de hrană, condiții de muncă deosebite.
 Tematica de concurs este cea pentru exa-
menul de medic specialist în specialitatea 
postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unită-
ții, str. Gh. Barițiu nr. 1-3, 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 tel.: 
0269.23.02.60.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL 
ORȘOVA 

(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
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 Pediatrie la Compartimentul Pe-
diatrie;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Neonatologie la Compartimen-
tul Neonatologie;
	  un post cu jumătate de normă de medic 
în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neu-
rologie;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea ORL la Cabinetul de ORL;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină internă la Secția Medi-
cină internă;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția 
Obstetrică-ginecologie.
 La concurs se pot prezenta medici cu 
drept de liberă practică, specialiști sau pri-
mari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în 
specialitatea în care se publică postul. Pentru 

posturile publicate cu fracțiune de normă nu 
pot candida medici rezidenți aflați în ultimul 
an de pregătire.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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.
 Tematica de concurs este cea pentru exa-
menul de medic specialist în specialitatea 
postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui 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 tel.: 
0252.36.19.08.

SPITALUL CLINIC 
DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

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 
specialist confirmat în specialitatea Medicină 
de urgență la Unitatea Primiri Urgențe (UPU) 
– SMURD;
  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Epidemi-
ologie la Compartimentul Prevenire a infecți-
ilor asociate asistenței medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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 spitalului.
 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 exa-
menul de medic specialist în specialitatea 
postului, postată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui 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 Ser-
viciul RUNOS, tel.: 021.599.23.00, int. 285.

INSTITUTUL REGIONAL 
DE ONCOLOGIE IAȘI

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 
specialist confirmat în specialitatea ATI;
  două posturi cu normă întreagă de me-
dic specialist confirmat în specialitatea Onco-
logie medicală;
  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Medicină 
fizică și de reabilitare.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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.
 Înscrisurile în copie vor fi însoțite de ori-
ginale pentru certificare. Documentele prevă-
zute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de valabilitate. 
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia vor fi publicate pe site-ul institutului:  
www.iroiasi.ro
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui 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 tel.: 
0751.193.777.

SANATORIUL 
DE NEUROPSIHIATRIE 

PODRIGA 
(JUDEȚUL BOTOȘANI)

scoate la
CONCURS

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

ulterioare, funcția de farmacist-șef.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care dorește să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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.
 La concurs se pot înscrie numai candi-
dații 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 experiență profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect va fi din le-
gislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia se găsesc la Serviciul RUNOS-Juridic al  
sanatoriului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează la sediul Colegiului Farmaciștilor din 
Botoșani în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ BUZĂU

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ul-
terioare, un post cu normă întreagă de medic 
rezident ultimul an confirmat în specialita-
tea Oncologie medicală la Secția Oncologie 

medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesio-
nal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 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 neuropsi-
hic 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.
 Tematica de concurs este cea pentru 
examenul de medic specialist în specialita-
tea postului, postată pe site-ul spitalului:  
www.spitalulbuzau.ro
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui 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 Resurse Umane, tel.: 0238.72.06.89, 
int. 166.


