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ADMINISTRAŢIA 
NAŢIONALĂ A 

PENITENCIARELOR 
instituţie subordonată Ministerului Justiţiei

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare și a Legii nr. 293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, repu-
blicată, următoarele posturi vacante de medic, 

pentru următoarele unităţi:
Penitenciarul Bacău
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul BOTOŞANI
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul  DEVA
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul GĂEŞTI
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul CODLEA
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul de Femei PLOIEŞTI – TÂRG
ŞORUL NOU 
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul SLOBOZIA
 – un post de medic primar Medicină genera-
lă/Medicină de familie;
Penitenciarul SPITAL BUCUREŞTI JILAVA
 – un post de medic primar Medicină internă;
Penitenciarul SPITAL BUCUREŞTI RAHOVA
 – un post de medic primar ATI;
Penitenciarul SPITAL MIOVENI
 – un post de medic primar Radiologie-ima-
gistică medicală;
Penitenciarul SPITAL DEJ
 – un post de medic primar Radiologie-ima-
gistică medicală;
Penitenciarul SPITAL CONSTANŢA – POARTA 
ALBĂ
 – un post de medic primar Radiologie-ima-
gistică medicală.
 Întrucât posturile scoase la concurs sunt de 
ofiţer în sistemul penitenciar, candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea 
nr. 293/2004, republicată, cu modificările și com-
pletările ulterioare, respectiv:
 a) au cetăţenia română și domiciliul în Ro-
mânia;
 b) cunosc limba română;
 c) îndeplinesc condiţiile de studii și vechime 
prevăzute de lege;
 d) au capacitate deplină de exerciţiu și sunt 
apte din punct de vedere medical și psihologic 
pentru îndeplinirea funcţiei;
 e) nu au fost condamnate definitiv pentru 
săvârșirea de infracţiuni;
 f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 g) nu au fost eliberate din motive imputabile 
sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 
ani;
 h) au un comportament corespunzător ce-
rinţelor de conduită admise și practicate în soci-
etate;
 i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai orga-
nelor de securitate ca poliţie politică.
 Candidaţii din sursă internă, în plus faţă de 
condiţiile enumerate mai sus, trebuie să:
 – nu se afle în evidenţă cu sancţiuni discipli-
nare neradiate;
 – nu fi fost evaluaţi cu calificativul „nesa-
tisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior 
organizării concursului (pentru persoanele care 
nu au fost evaluate în anul anterior organizării 
concursului, se va avea în vedere ultima evaluare 
anuală a performanţelor activităţii profesionale 
individuale).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii care 
a scos postul la concurs în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la data publicării anunţului, iar 
concursul se organizează în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală”.
Candidaţii vor depune la sediile unităţilor care 
au posturile scoase la concurs, dosarul care va 
conţine următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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 activităţii pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt 
valabile trei luni și se depun la dosar în termen 
de valabilitate.
 Întrucât posturile scoase la concurs sunt de 
ofiţer în sistemul penitenciar, dosarele de can-
didat vor mai cuprinde suplimentar faţă de pre-
vederile art. 6 din Ordinul M.S. nr. 869/2015 și 
următoarele acte specifice concursurilor de înca-
drare în sistemul penitenciar:
 – copia certificatului de căsătorie (unde este 
cazul);
 – curriculum vitae – model european, sem-
nat și datat pe fiecare pagină;
 – copia livretului militar, unde este cazul;
 – copia foii matricole a diplomei de studii;
 – copia carnetului de muncă sau adeverinţă 
care să ateste locurile de muncă avute anterior, 
funcţiile ocupate, vechimea în muncă și după caz 
în specialitate;
 – declaraţia pe propria răspundere că nu a 
fost agent sau colaborator al organelor de securi-
tate ca poliţie politică (se completează la unitate 
cu ocazia înscrierii); 
 – declaraţia pe propria răspundere că nu a 
fost eliberat din motive imputabile sau destituit 
dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani și că nu 
a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea de 
infracţiuni (se completează la unitate cu ocazia 
înscrierii);
 – declaraţia pe propria răspundere că nu se 
află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradi-
ate – pentru candidaţii din sursă internă;
 – copia fișei de evaluare a performanţelor 
profesionale din anul anterior organizării con-
cursului sau pentru candidaţii care nu au fost 
evaluaţi în anul anterior organizării concursului, 

copie de pe ultima fișă de evaluare anuală a per-
formanţelor profesionale – pentru candidaţii din 
sursă internă.
 Taxa de concurs este de 150 lei (doar pentru 
candidaţii din sursă externă) și se achită la casie-
ria unităţii.
 La depunerea dosarului, documentele pre-
văzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite 
de documentele originale și se certifică, pentru 
conformitate cu originalul, de către structura de 
resurse umane din cadrul unităţii la care sunt 
scoase posturile la concurs.
 Copia fișei de evaluare a performanţelor pro-
fesionale individuale (certificată pentru confor-
mitate cu originalul), se eliberează la cerere de 
către structura de resurse umane din unitatea în 
care este încadrat funcţionarul public cu statut 
special.
 În cazul schimbării numelui, documentele 
prevăzute mai sus se depun însoţite de docu-
mente care justifică acest lucru (copii ale certifi-
catelor de naștere, căsătorie, etc.).
Baremele medicale sunt cele stabilite prin Or-
dinul nr. M. 55-107-2587/C-10357-210-496-831 
din 30 aprilie 2014.
 Starea de sănătate va fi certificată în baza fi-
șei medicale - pentru candidaţii din sursă exter-
nă sau adeverinţei medicale - pentru candidaţii 
din sistemul penitenciar - funcţionari publici cu 
statut special, eliberate conform metodologi-
ei aprobate prin Decizia directorului general al 
ANP nr. 558 din 23.10.2015.
 Anterior probelor de concurs, candidaţii vor 
susţine testarea psihologică (taxa de testare psi-
hologică este în valoare de 70 de lei, rezultatul 
respins la testare psihologică este eliminatoriu). 
 Tematicile și bibliografiile de concurs sunt 
cele stabilite pentru examenul de medic specia-
list în specialităţile respective, postate pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro –Specialiști – 
Concursuri – Examene și concursuri naţionale – 
Tematica examenului de medic specialist speci-
alitatea medicină de familie, respectiv Tematica 
pentru ocupare de post medici specialiști). 
 Informaţii suplimentare privind condiţiile și 
actele specifice pentru participarea la concurs se 
pot obţine de la sediul unităţii care a scos postul 
la concurs și se vor afișa pe site-ul anp.gov.ro –  
Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Con-
cursuri în curs de derulare sau de la Adminis-
traţia Naţională a Penitenciarelor – Direcţia 
de Supraveghere Medicală, tel.: 021.208.61.50,  
int. 27474.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
TULGHEȘ 

(JUDEȚUL  HARGHITA)
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 Psihiatrie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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 activităţii pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la sediul unităţii.
 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 bibliografia se găsesc 
la sediul spitalului. 
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ţia acestui anunţ, iar concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 
0266.33.81.88, int. 210.

SPITALUL 
DE ORTOPEDIE 

ȘI TRAUMATOLOGIE 
AZUGA

scoate la
CONCURS

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

oare, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Medicină internă 
la Compartimentul Medicină internă;
  un post cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, 
nutriţie și boli metabolice la Cabinetul de Diabet 
zaharat, nutriţie și boli metabolice din Ambula-
toriul de specialitate integrat. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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 activităţii pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.

 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
la casieria spitalului.
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitate cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate.
 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 exame-
nul de medic specialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul: www.ortopedieazuga.ro
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ţia acestui anunţ, iar concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”, dată care se va 
anunţa la avizierul și site-ul spitalului.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Compartimentul Resurse Umane, ec. Daniela  
Brînzaru, tel.: 0244.32.20.51, int. 211.

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 

ulterioare, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă de biolog 
specialist la Compartimentul Serologie pentru 
Laboratorul de analize medicale;
  un post cu normă întreagă de biochimist 
specialist  la Compartimentul Biochimie pentru 
Laboratorul de analize medicale;
  un post cu normă întreagă de biochimist 
la Compartimentul Hematologie pentru 
Laboratorul de analize medicale;
  un post cu normă întreagă de biolog 
debutant la Compartimentul Virusologie, 
imunologie și biologie moleculară pentru 
Laboratorul de analize medicale;
  un post cu normă întreagă de biolog 
debutant la Compartimentul Microbiologie 
pentru Laboratorul de analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverinţă de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la 
art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, 
biolog și chimist, înfiinţarea, organizarea și 
funcţionarea OBBCSSR;
 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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.
 În cazul posturilor de biolog debutant, 
biochimist debutant sau chimist debutant, 
documentele prevăzute la lit. c) și d) se 
înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a 
candidatului.
 Tematica de concurs se poate ridica de la 
sediul unităţii și va fi afișată pe site-ul www.
spitalulbabes.ro
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 
șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viaţa medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. ALEXANDRU 

BORZA” ABRUD 
(JUDEȚUL ALBA)

scoate la
CONCURS

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

oare, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Pediatrie;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Chirurgie genera-
lă;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Medicină internă;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Dermatovenero-
logie;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Obstetrică-gine-
cologie;
  un post cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea Medicină gene-
rală/Medicină de familie cu atestat în Asistenţă 
medicală de urgenţă prespitalicească la Camera 
de gardă.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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 activităţii pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 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 exame-
nul de medic specialist în specialitatea postului 
și va fi afișată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ţia acestui anunţ, iar concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.

SPITALUL CLINIC 
DE URGENȚĂ PENTRU 

COPII „SF. MARIA” IAȘI
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 ORL la Secţia 
clinică Chirurgie pediatrică I – Compartiment 

ORL – temporar vacant până la 16 februarie 2020.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverinţă de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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/primar în 
specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 
în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia 
acestui anunţ, iar concursul se organizează în 
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea 
în „Viaţa medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile 
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ HUNEDOARA

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 familie la Departamentul Supraveghere în 
sănătate publică – Compartimentul de Evaluare 

și promovare a sănătăţii.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverinţă de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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 sediul instituţiei.
 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/primar în 
specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii 
din Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Compartimentul RUNOS, tel.: 0254.21.18.48 și la 
e-mail runoshd@asphd.ro și deva@asphd.ro

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII 

BRAȘOV 
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 

în specialitatea Medicină de urgenţă la UPU. 
 La concurs se pot prezenta medici cu drept de 
liberă practică, specialiști sau primari confirmaţi 
în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în 
ultimul an de pregătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă 
și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverinţă de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al 
organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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 va 
achita la casieria unităţii.
 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 specialitatea 
postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unităţii, str. Nicopole nr. 45, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar 
concursul se organizează în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul RUNOS, tel.: 0268.41.51.30, int. 160.

SPITALUL CLINIC 
DE URGENȚĂ PENTRU 

COPII 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 și cu prevederile Ord. 

m.s.p. nr. 1.706/2007, funcţia de șef UPU (medic 
în specialitatea Pediatrie cu atestat de studii 

complementare în Medicină de urgenţă și 
ultrasonografie generală).

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează funcţia 
pentru care candidaţii doresc să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de studii;
 c) adeverinţă din care să reiasă confirmarea 
în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006;
 e) declaraţie pe propria răspundere a 
candidatului, din care să rezulte că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte care îl fac 
incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia 
dorește să candideze;
 f) declaraţie pe propria răspundere a 
candidatului, din care să rezulte că nu se află în 
stare de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
 h) dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în 
ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de conducerea 
unităţilor în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox de pe certificatul de membru al 
Colegiului Medicilor din România;
 j) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea 
în specialitate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind 
evoluţia viitoare a unităţii/compartimentului;
 l) chitanţa de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 200 de lei.
 Pentru funcţia de medic șef UPU la concurs 
se pot prezenta medici cu specialitatea Pediatrie, 
cu grad de medic primar/specialist, cu experienţă 
minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în 
cadrul unei UPU.
 Concursul va consta în următoarele probe: 
interviu – susţinerea proiectului de management, 
proba scrisă, proba clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se susţine după 
întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările și completările ulterioare și 
legislaţia secundară aferentă specialităţii secţiei.
 Proba clinică sau proba practică se susţine 
pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea 
titlului de medic primar.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unităţii, str. Nicopole nr. 45, în termen de 15 
zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se 
organizează în termen de minimum 30 de zile și 
maximum 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 
0268.41.51.30, int. 160.

CENTRUL DE ASISTENȚĂ 
MEDICO-SOCIALĂ 

LĂDEȘTI 
(JUDEȚUL VÂLCEA)

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 

generală. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licenţă și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu 
i-a fost aplicată una din sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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 activităţii pentru postul pen-
tru care candidează;
 h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 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 exame-
nul de medic specialist/primar în specialitatea 
postului și va fi afișată pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ţia acestui anunţ, iar concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viaţa medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 
0250.76.45.17.


