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SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
AL JUDEȚULUI CLUJ 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Medicină de familie cu atestat 
în Asistență medicală de urgență 
prespitalicească la Stația centrală 
Cluj-Napoca.
 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 certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 cal-
cularea 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 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.
 Actele solicitate vor fi prezen-
tate și în original în vederea ve-
rificării conformității copiilor cu 
acestea. Documentele prevăzute 
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen 
de valabilitate.
 Tematica și bibliografia 
de concurs vor fi afișate la se-
diul instituției și pe site-ul:  
www.sajcluj.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Horea nr. 55, 
loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, în ter-
men de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS, tel.: 
0264.407.009.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
  două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Medicină de urgență la CPU;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medicină 
internă la Secția Medicină internă;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Endocri-
nologie la Cabinetul de Endocri-
nologie din Ambulatoriul integrat;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Cardio-
logie la Cabinetul de Cardiologie 
din Ambulatoriul integrat;

  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice 
la Cabinetul de DZNBM;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radio-
logie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie și ima-
gistică medicală.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați 
în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pre-
gătire în specialitatea în care se 
publică postul.
 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 certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical format A5 
din care să rezulte că este apt din 
punct de vedere fizic și neuropsi-
hic pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copie a documentelor privind 
schimbarea numelui (certificat de 
căsătorie, certificat de divorț, ho-
tărâre judecătorească etc.).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica de 
un reprezentant al angajatorului. 
Documentele prevăzute la lit. d) și 
g) sunt valabile trei luni, iar cazi-
erul judiciar are valabilitate șase 
luni; documentele se depun la do-
sar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. 1 Decembrie 
nr. 40, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”. În cazul în care ultima 
zi de înscriere coincide cu o zi ne-
lucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere in-
clusiv în prima zi lucrătoare după 
expirarea celor 15 zile.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS, tel.: 
0235.481.081, int. 104.

SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 
(JUDEȚUL ALBA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
farmacist specialist confirmat în 

specialitatea Farmacie clinică la 
Farmacia cu circuit închis.
 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 certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 cal-
cularea 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 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de farmacist 
specialist în specialitatea postului.
 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.: 0258.710.941, int. 197 
- Biroul RUNOS.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în speciali-
tatea Sănătate publică și mana-
gement în cadrul Biroului Punct 
Focal Național pentru RSI.
 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 certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 cal-
cularea 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 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul institutului.
 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”.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. 
ANDREI” VALEA IAȘULUI 
(JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Radiologie-imagistică medica-
lă pentru Laboratorul de Radiolo-
gie și imagistică medicală.
 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 certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 cal-
cularea 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 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.
 Copiile de pe actele mențio-
nate se prezintă însoțite de docu-
mentele originale care se certifică 
pentru conformitate cu originalul 
sau copii legalizate. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
labile trei luni și se depun la dosar 
în termen de valabilitate.
 Tematica și bibliografia de 
concurs sunt cele pentru exame-
nul de medic specialist în specia-
litatea postului, și sunt afișate pe 
site-ul Ministerului Sănătății, la 
sediul spitalului și pe site-ul aces-
tuia: www.spviasului.ro

 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Armand Căli-
nescu nr. 5, 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 tel.: 0248.724.431; 
0248.724.430.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” 
FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Chirurgie 
vasculară la Cabinetul de Chirur-
gie vasculară din Ambulatoriul in-
tegrat;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie pediatri-
că la Cabinetul de NPI din Ambu-
latoriul integrat;
  un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea Neurochi-
rurgie la Cabinetul de Neurochi-
rurgie din Ambulatoriul integrat.
 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 certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 cal-
cularea 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 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 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”. În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu 
o zi nelucrătoare, candidații vor 
putea depune dosarele de înscrie-
re inclusiv în prima zi lucrătoare 
după expirarea celor 15 zile.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0327.625.000, int. 278.


