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 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
	 j)	 copie	 de	 pe	 certiicatul	 de	
malpraxis;
 k) copie acte doveditoare stare 
civilă;
 l) curriculum vitae;
	 m)	copie	carnet	de	muncă	sau	
adeverințe	 din	 care	 să	 reiasă	 ve-
chimea.
 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este pos-
tată	 pe	 site-ul	MS:	www.ms.ro	 la	
rubrica:	 Specialiști/	 Concursuri/	
Examene	 și	 concursuri	 naționale/	
Tematica concursului pentru ocu-
pare	de	post	medici	specialiști.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul	unității,	în	termen	de	15	zile	
calendaristice	de	 la	apariția	aces-
tui	anunț,	iar	concursul	se	organi-
zează	 în	 perioada	 cuprinsă	 între	
31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
Viața	medicală .

	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	tel.:	021.460.02.32,	int.	112.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI VÂLCEA
scoate	la	CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	 și	 modiicările	 ulterioa-
re,	 un	 post	 cu	 jumătate	 de	 nor-
mă	de	medic	 primar	 conirmat	 în	
specialitatea	 Medicină	 de	 fami-
lie	 la	 Compartimentul	 Evaluarea	
factorilor de risc din mediul de 
viață	 și	 muncă	 –	 Colectiv	 Igiena	 
colectivităților	de	copii	și	tineret.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 postul	 pentru	 care	 dorește	 să	
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de	licență	și	certiicatul	de	specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici	 dentiști,	 farmaciști,	 respectiv	
adeverință	de	conirmare	în	gradul	
profesional	pentru	biologi,	biochi-
miști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certiicatului	 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	
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 cal-
cularea	 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	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	unității.
	 Documentele	 prevăzute	 la	 lit.	
d),	f)	și	g)	sunt	valabile	trei	luni	și	
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul	DSP	Vâlcea	–	Biroul	RUNOS,	
în	 termen	de	15	zile	calendaristi-
ce	 de	 la	 apariția	 acestui	 anunț,	
iar	 concursul	 se	 organizează	 în	
perioada	 cuprinsă	 între	 31	 și	 90	
de	 zile	 de	 la	 publicarea	 în	 Viața	 
medicală .
	 Tematica	 de	 concurs	 și	 alte	
relații	 suplimentare	 se	 pot	 ob-
ține	 la	 Biroul	 RUNOS	 și	 la	 tel.:	
0250.747.720.

INSTITUTUL ONCOLOGIC 
PROF. DR. ION CHIRICUȚĂ  

CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ)
scoate	la	CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modiicările	ulterioare,	un	
post	 cu	 normă	 întreagă	 de	medic	
specialist	 conirmat	 în	 specialita-
tea	Chirurgie	toracică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 postul	 pentru	 care	 dorește	 să	
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de	 licență	 și	 adeverință/certiica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici,	medici	dentiști,	farmaciști,	
respectiv	adeverință	de	conirmare	
în	 gradul	 profesional	 pentru	 bio-
logi,	biochimiști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certiicatului	 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	
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 cal-
cularea	 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	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 
de medic specialist în specialita-
tea 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	publica-
rea	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 JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA 
(JUDEȚUL CLUJ)
scoate	la	CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	 și	modiicările	 ulterioa-
re,	 un	 post	 cu	 jumătate	 de	 nor-
mă	de	medic	primar	conirmat	în	
specialitatea	 Medicină	 nucleară	
pentru	 Laboratorul	 de	 Medicină	
nucleară.
 Dosarul de înscriere la concurs 
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	certiicatul	de	specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici	dentiști,	farmaciști,	respectiv	
adeverință	 de	 conirmare	 în	 gra-
dul	 profesional	 pentru	 biologi,	
biochimiști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certiicatului	 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	
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 cal-
cularea	 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	pos-
tul	pentru	care	candidează;
	 h)	chitanță	de	plată	a	taxei	de	
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) curriculum vitae.
 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic spe-
cialist	 în	 specialitatea	 postului	 și	
poate	 i	 găsită	 pe	 site-ul:	 www.
ms.ro	la	rubrica:	Specialiști/	Con-
cursuri/	 Examene	 și	 concursuri	
naționale/	 Tematica	 examenului	
de specialitate.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul	unității,	în	termen	de	15	zile	
calendaristice	de	 la	apariția	aces-
tui	anunț,	iar	concursul	se	organi-
zează	 în	 perioada	 cuprinsă	 între	
31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
Viața	medicală .

	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 Serviciul	 RUNOS,	 tel.:	
0264.592.771,	int.	1120.

SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI 
FERATE WITTING BUCUREȘTI
scoate	la	CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modiicările	ulterioare,	ur-
mătoarele	posturi:
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	primar	conirmat	în	specia-
litatea	Recuperare,	medicină	izică	
și	balneologie	în	cadrul	Secției	Re-
cuperare,	medicină	izică	și	balne-
ologie	spital;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	primar	conirmat	în	specia-
litatea	Medicină	internă	în	cadrul	
Secției	 clinice	Medicină	 internă	1	
spital.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 postul	 pentru	 care	 dorește	 să	
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență	 (medic)	 și	 adeverință/cer-
tiicatul	 de	 specialist	 sau	 primar	
pentru	 medici,	 medici	 dentiști,	
farmaciști,	 respectiv	 adeverință	
de	 conirmare	 în	 gradul	 profesio-
nal	pentru	biologi,	biochimiști	sau	
chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certiicatului	 de	
membru	 al	 organizației	 profe-
sionale	 cu	 viza	 pe	 anul	 în	 curs	 și	
certiicat	 profesional	 curent	 (aviz	
anual privind exercitarea profesiei 
de	medic	–	C.M.R.);
	 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	(punctaj	–	
C.M.R.);
	 f)	cazierul	judiciar;
	 g)	 certiicat	 medical	 din	 care	
să	rezulte	că	este	apt	din	punct	de	
vedere	izic	 și	neuropsihic	pentru	
exercitarea	activității	pentru	pos-
tul	pentru	care	candidează;
	 h)	chitanță	de	plată	a	taxei	de	
concurs;

	 i)	 acte	 de	 stare	 civilă	 (copia	
actului de identitate în termen de 
valabilitate,	 certiicat	 de	 naștere,	
certiicat	de	căsătorie);
 j) curriculum vitae.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei	și	se	achită	la	sediul	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 
folosită	 pentru	 obținerea	 titlului	
de medic specialist în specialitatea 
postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, în termen de 15 
zile	 calendaristice	 de	 la	 apariția	
acestui	anunț,	iar	concursul	se	or-
ganizează	în	perioada	cuprinsă	în-
tre	31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	
în	 Viața	medicală .
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	tel.:	021.317.00.68,	int.	203.

SPITALUL GENERAL C.F. 
PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate	la	CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	 și	 modiicările	 ulterioa-
re,	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	 de	
farmacist	cu	drept	de	 liberă	prac-
tică	în	cadrul	Farmaciei	spitalului	
–	 temporar	 vacant	 pe	 o	 perioadă	
determinată	de	doi	ani.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 postul	 pentru	 care	 dorește	 să	
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de	licență	și	certiicatul	de	specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici	 dentiști,	 farmaciști,	 respectiv	
adeverință	de	conirmare	în	gradul	
profesional	pentru	biologi,	biochi-
miști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certiicatului	 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	
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 cal-
cularea	 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	pos-
tul	pentru	care	candidează;
	 h)	chitanță	de	plată	a	taxei	de	
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen	 de	 valabilitate,	 certiicat	
de	 naștere,	 certiicat	 de	 căsătorie	
(după	caz);
	 j)	copie	carnet	muncă	și	adeve-
rința	cu	vechimea	de	la	01.01.2011	
până	în	prezent	(extras	REVISAL);
 k) curriculum vitae.
 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 va-
labilitate.
	 Tematica	de	concurs	este	aișa-
tă	pe	site-ul	Ministerului	Sănătății	
și	la	sediul	unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, în termen de 10 
zile	 calendaristice	 de	 la	 apariția	
acestui	 anunț,	 iar	 concursul	 se	
organizează	 în	 maximum	 30	 de	
zile	 lucrătoare	de	la	publicarea în  
Viața	 medicală ,	 dar	 nu	 mai	 de-

vreme	 de	 6	 zile	 lucrătoare	 de	 la	
încheierea înscrierilor.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	tel.:	0244.593.233,	int.	128	
–	Călin	Elena	Luminița.
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