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în domeniul sănătății, republicată,
cu modiicările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certiicat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere izic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul 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 va i aișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, 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 .
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ VASLUI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modiicările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
specialist conirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și adeverință/certiicatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de conirmare
în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certiicatului 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 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 modiicările ulterioare, ori
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, îniințarea, organizarea și funcționarea
OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certiicat de integritate
comportamentală conform art. 18
din Legea nr. 118/2019;
h) certiicat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere izic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
i) chitanță de plată a taxei de
concurs;
j) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d) și h) sunt valabile trei luni, iar
cele prevăzute la lit. f) și g) au valabilitate 6 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
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Posturi scoase la concurs
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, 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.: 0235.312.455 – Compartiment RUNOS.
REPUBLICARE
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modiicările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină
de familie, cu competență/atestat
în Urgențe prespitalicești/Urgențe
medico-chirurgicale, la Compartimentul de Urgență și transport
sanitar asistat – Stația centrală
Bistrița (cu activitate continuă, cu
timp de muncă organizat în ture
de 12 ore, inclusiv activitate de
noapte și activitate în zile nelucrătoare).
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari conirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți alați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) formular de înscriere tip în
care se menționează postul pentru
care dorește să concureze și care
conține inclusiv declarația privind
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – se va primi de la sediul SAJ
Bistrița-Năsăud;
b) copia actului de identitate în
termen de valabilitate sau orice alt
document care atestă identitatea
(carte de identitate, pașaport), potrivit legii, după caz;
c) copie certiicat de naștere;
d) copie certiicat de căsătorie,
după caz;
e) curriculum vitae (CV model
european);
f) copie xerox ale diplomelor
de studii și alte înscrisuri din care
să rezulte îndeplinirea condițiilor
speciice de participare la concurs
(diploma de licență, certiicatul de
conirmare în gradul profesional
și a certiicatului de competență/
atestat);
g) 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 modiicările ulterioare (dovada
că în ultimii ani nu a fost sanționat
de unitățile în care a activat și de
Colegiul Medicilor din România);
h) copie a certiicatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
i) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
j) copia carnetului de muncă
care să ateste vechimea în muncă
și, după caz, în specialitate până
la data de 31.12.2010 (dacă este
cazul):
k) extras din baza REVISAL, în
original, eliberat de ITM, din care
să reiasă vechimea în muncă și,
după caz, în specialitate de la data
de 01.01.2011 până în prezent, nu
mai vechi de o lună, calculat până
la data inalizării depunerilor de
dosare;
l) copie adeverință(e) de vechime, eliberată de angajator(i), care
să ateste activitatea desfășurată,

durata activității, salariul, vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor și eventualele modiicări ale contractului de muncă;
m) cazierul judiciar eliberat de
MAI – Inspectoratul General al Poliției Române (se acceptă doar cazierele fără înscrisuri) sau declarație pe propria răpundere că nu are
antecedente penale care să îl facă
incompatibil cu funcția pentru
care candidează – formularul de
declarație se va primi de la sediul
SAJ Bistrița-Năsăud;
n) certiicat de integritate
comportamentală eliberat de MAI
– Inspectoratul General al Poliției
Române – se acceptă doar certiicatele de integritate comportamentală fără înscrisuri;
o) certiicat medical eliberat
de medicul de familie din care să
rezulte că este apt din punct de
vedere izic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
p) copia ișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare
de la ultimul loc de muncă;
q) declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat
la o altă instituție publică sau
privată și nu se ală în situația de
carantină sau izolare la domiciliu
– se va primi de la sediul SAJ Bistrița-Năsăud;
r) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în
condițiile prevăzute de legislația
speciică (pentru funcție publică);
s) declarație pe propria răspundere că actele prezentate în
original și depuse în copie la dosarul de concurs sunt conforme cu
realitatea (nu au fost falsiicate);
t) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu este
cercetat/urmărit penal;
u) chitanță de plată a taxei de
concurs în valoare de 150 de lei,
care se va achita la casieria unității
în ziua desfășurării concursului.
Copiile documentelor prevăzute mai sus vor i însoțite de documentele originale, care se certiică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs. Toate documentele
care au prevăzut termen de valabilitate, la data depunerii dosarului
vor trebui să ie în termen de valabilitate prevăzut de document.
Lipsa oricărui act din lista de mai
sus duce la respingerea dosarului
(dacă completarea acestuia nu se
realizează până la data inalizării
înscrierilor).
Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud oferă toate
drepturile prevăzute de Contractul
individual de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Suplimentar, unitatea angajatoare
poate sprijini medicul angajat în
obținerea de spațiu locativ în municipiul reședință de județ.
Concursul constă în: probă
scrisă și probă practică.
Eventualele contestații se
pot depune în scris, în termen de
maximum o oră de la anunțarea
punctajului obținut pentru iecare
probă.
Tematica și bibliograia de
concurs vor i aișate la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul central al Serviciului de
Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, str. Ghinzii nr. 26A – Biroul
Personal, 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.: 0263.217.055.
INSTITUTUL ONCOLOGIC
PROF. DR. ION CHIRICUȚĂ
CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modiicările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
specialist conirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și adeverința/certiicatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de conirmare
în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certiicatului 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
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 modiicările ulterioare, ori
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, îniințarea, organizarea și funcționarea
OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certiicat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere izic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul 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
de medic specialist în specialitatea
postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, 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 sediul institutului, str.
Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca,
sau la tel.: 0264.450.237.
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII M. S. CURIE
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modiicările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
specialist conirmat în specialitatea Chirurgie cardiovasculară
pentru Compartimentul Chirurgie
cardiovasculară.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și adeverință/certiicatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de conirmare

în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certiicatului 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
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 modiicările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certiicat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere izic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copie de pe certiicatul de
malpraxis;
j copia actului de identitate în
termen de valabilitate și copie acte
doveditoare stare civilă;
k) curriculum vitae;
l) copie carnet de muncă sau
adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă.
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. Pentru documentele
solicitate în copie, candidații trebuie să prezinte și actele originale
care vor i veriicate pentru conformitate de către personalul Serviciului RUNOS, desemnat pentru
înscrierea candidaților la concurs.
Tematica de concurs este postată pe site-ul MS: www.ms.ro la
rubrica Specialiști/ Examene și
concursuri naționale/ Tematica
concursului pentru ocupare de
post medici specialiști.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, 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 sediul spitalului, bd.
Constantin Brâncoveanu nr. 20,
sector 4, București sau la tel.:
021.460.30.26, int. 232 – Serviciul
RUNOS.
CENTRUL NAȚIONAL
CLINIC DE RECUPERARE
NEUROPSIHOMOTORIE COPII
DR. NICOLAE ROBĂNESCU
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu
modiicările și completările ulterioare, funcția de șef Secția clinică
de Recuperare neuropsihomotorie
copii (medic în specialitatea Medicină izică și de reabilitare).
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde 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
conirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care
dorește să concureze;

