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SPITALUL MUNICIPAL 
ORȘOVA (JUDEȚUL 
MEHEDINȚI) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 n un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Neonatologie la 
Compartimentul Neonatologie – 
temporar vacant pe o perioadă 
determinată de 3 ani;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Diabet zaharat, nu-
triție și boli metabolice la Cabine-
tul ambulatoriu – temporar vacant 
pe o perioadă determinată de 3 
ani.
 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 confirm
are în gradul profesional pentru 
biologi, 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), 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității pen-
tru postul pentru care candidea-
ză;
 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 speci-
alist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 10 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în maximum 30 de zile lu-
crătoare de la publicarea în „Viața  
medicală”, dar nu mai devreme 
de 6 zile lucrătoare de la încheie-
rea înscrierilor.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0252.361.908.

SPITALUL MUNICIPAL 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
(JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:

 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea ATI la Comparti-
mentul ATI;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Obstetrică-gineco-
logie la Secția Obstetrică-gineco-
logie;
 n un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Neonatologie la 
Compartimentul Neonatologie;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie la Secția 
Neurologie;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie la Com-
partimentul Pediatrie;
 n un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală.
 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), 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 neuropsihic 
pentru exercitarea activității pen-
tru postul pentru care candidea-
ză;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) adeverință din care să re-
zulte că nu a săvârșit vreuna din 
infracțiunile prevăzute de art. 1, 
alin. (2) din Legea nr. 118/2019.
 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.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, în termen de 
15 zile calendaristice de la apa-
riția acestui anunț, iar concur-
sul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Regulamentul, tematicile și 
bibliografia de concurs se pot 
obține de la sediul spitalului – Bi-
roul RUNOS și Contencios, tel.: 
0230.312.023.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ CRAIOVA 
(JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală 
la Secția clinică Chirurgie genera-
lă III;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radioterapie la Sec-
ția clinică Radioterapie;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurochirurgie la 
Secția clinică Neurochirurgie;
 n un post cu normă întrea-
gă de medic dentist cu drept de 
liberă practică la Cabinetul de 
Stomatologie din Ambulatoriul de 
specialitate pentru sportivi;
 n un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Urologie la 
Secția clinică Urologie.
 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), respectiv 
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind refor-
ma în domeniul sănătății, republi-
cată, 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 pen-
tru postul pentru care candidea-
ză;
 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 spe-
cialist în specialitatea postului, 
publicată 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0251.502.306.
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Până la data de 25 octombrie 2019, beneficiați de taxă REDUSĂ în valoare de 200 lei.
După această data, inclusiv în ziua evenimentului, taxa va fi de 300 lei.
• mai multe detalii găsiti pe pagina: www.medichub.ro/evenimente 
• pentru detalii suplimentare: tel: 031.425.40.40 sau e-mail: corina.giuvelea@medichub.ro


