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	 -	să	nu	fi	 fost	condamnați	pe-
nal	 printr-o	 Hotărâre	 judecăto-
rească	 rămasă	definitivă	pentru	o	
infracțiune	 săvârșită	 cu	 intenție,	
să	 nu	 fi	 executat	 o	 pedeapsă	 cu	
închisoarea	ca	urmare	a	săvârșirii	
unei	infracțiuni	din	culpă	și	să	nu	
fie	în	curs	de	cercetare	sau	judeca-
tă	într-un	dosar	penal.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	 cerere	 de	 înscriere	 a	 can-
didatului	 în	 care	 se	 menționează	
postul	pentru	care	dorește	să	con-
cureze;
	 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;
	 j)	copie	certificate	de	naștere	și	
de	căsătorie,	unde	este	cazul;
	 k)	 copie	de	pe	 livretul	militar,	
unde	este	cazul;
	 l)	curriculum	vitae	-	model	Eu-
ropean.
	 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.
	 Candidații	vor	parcurge	urmă-
toarele	etape:	a)	examinare	psiho-
logică;	b)	vizită	medicală.
	 Tematica	 și	 bibliografia	 de	
concurs	sunt	cele	pentru	susține-
rea	 examenului	 de	medic	 specia-
list	în	specialitatea	Cardiologie.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	
la	 sediul	 unității,	 bd.	 Geniului	
nr.	 42B,	 sector	 6,	 București,	 în	
termen	 de	 15	 zile	 calendaristice	 
de	 la	 apariția	 acestui	 anunț,	 iar	
concursul	 se	 organizează	 în	 pe-
rioada	 cuprinsă	 între	 31	 și	 90	 de	
zile	 de	 la	 publicarea	 în	 „Viața	 
medicală”.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 tel.:	 037.487.16.22	 sau	
021.408.10.78.

SERVICIUL DE PROTECȚIE  
ȘI PAZĂ 
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	 laborator	 în	 ca-

drul	Secției	medicale,	cu	sediul	în	
București.
	 Candidații	 trebuie	 să	 înde-
plinească	 condițiile	 stabilite	 de	
Ordinul	 ministrului	 sănătății	 nr.	
869/2015,	precum	și:
	 -	să	aibă	cetățenie	română;
	 -	media	examenului	de	licență/
diplomă	corespunzătoare	studiilor	
postului	 scos	 la	 concurs	 să	nu	fie	
mai	mică	de	7,00;
	 -	să	nu	fi	 fost	condamnați	pe-
nal	 printr-o	 Hotărâre	 judecăto-
rească	 rămasă	definitivă	pentru	o	
infracțiune	 săvârșită	 cu	 intenție,	
să	 nu	 fi	 executat	 o	 pedeapsă	 cu	
închisoarea	ca	urmare	a	săvârșirii	
unei	infracțiuni	din	culpă	și	să	nu	
fie	în	curs	de	cercetare	sau	judeca-
tă	într-un	dosar	penal.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	 cerere	 de	 înscriere	 a	 can-
didatului	 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	 gra-
dul	 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	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;
	 j)	copie	certificate	de	naștere	și	
de	căsătorie,	unde	este	cazul;
	 k)	 copie	de	pe	 livretul	militar,	
unde	este	cazul;
	 l)	curriculum	vitae	-	model	Eu-
ropean.
	 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.
	 Candidații	vor	parcurge	urmă-
toarele	etape:	a)	examinare	psiho-
logică;	b)	vizită	medicală.
	 Tematica	 și	 bibliografia	 de	
concurs	sunt	cele	pentru	susține-
rea	 examenului	 de	medic	 specia-
list	 în	 specialitatea	 Medicină	 de	
laborator.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	
la	 sediul	unității,	 bd.	Geniului	nr.	
42B,	sector	6,	București,	în	termen	
de	15	zile	calendaristice	de	la	apa-
riția	 acestui	 anunț,	 iar	 concursul	
se	organizează	în	perioada	cuprin-
să	între	31	și	90	de	zile	de	la	publi-
carea	în	„Viața	medicală”.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 tel.:	 021.408.10.60	 sau	
021.408.10.78.

SPITALUL CLINIC 
„AVRAM IANCU” ORADEA 
(JUDEȚUL BIHOR), subordonat 
Direcției Medicale a M.A.I.,
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioare,	
următoarele	 posturi	 de	 personal	
contractual:
	 •	 funcția	 de	 farmacist-șef	 în	
cadrul	Farmaciei	spitalului	(cu	cir-
cuit	închis);
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Epidemiologie	în	ca-
drul	 Compartimentului	 Prevenire	
a	 infecțiilor	 asociate	 asistenței	 
medicale.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	 cerere	 adresată	 directoru-
lui	general	al	spitalului	 în	care	se	
menționează	 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;
	 j)	curriculum	vitae;
	 k)	alte	acte	specifice	M.A.I.
	 Taxa	de	concurs	este	de	150	de	
lei.
	 Documentele	 din	 dosarul	 de	
concurs	 vor	 fi	 trimise	 exclusiv	 în	
format	 electronic	 pe	 adresa	 de	
e-mail:	spital.oradea@mai.gov.ro,	
urmând	 ca	 persoana	 selecționată	
să	prezinte	documentele	 în	origi-
nal,	 pentru	 confruntare,	 la	 anga-
jare.	Documentele	prevăzute	la	lit.	
d),	f)	și	g)	sunt	valabile	trei	luni	și	
se	depun	la	dosar	în	termen	de	va-
labilitate.
	 Condițiile	pe	care	le	oferă	spi-
talul	sunt	cele	specifice	unităților	
spitalicești	din	România.
	 Pentru	funcția	de	farmacist	șef	
la	 concurs	 se	 pot	 înscrie	 numai	
candidații	 care	 au	 obținut	 mini-
mum	 două	 puncte	 din	 cele	 pre-
văzute	la	pct.	9	din	Anexa	nr.	3	la	
ordin.	La	concurs	 se	pot	prezenta	
farmaciști	 cu	minimum	 2	 ani	 ex-
periență	profesională.	Pentru	pro-
ba	scrisă	un	subiect	va	fi	din	legis-
lația	sanitară	(Legea	nr.	95/2006).
	 Tematica	 de	 concurs	 este	 cea	
corespunzătoare	 gradului	 profe-
sional	 și	 specialității	 posturilor	

vacante,	care	se	găsește	pe	site-ul:	
www.ms.ro
	 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	publi-
carea	 în	 „Viața	 medicală”,	 dată	
care	 va	 fi	 anunțată	 la	 avizierul	
spitalului	 și	 pe	 site-ul	 acestuia:	 
www.spitalmaioradea.mai.gov.ro
	 Informații	suplimentare	se	ob-
țin	în	zilele	lucrătoare,	între	orele	
12,00-15,00,	 la	 tel.:	 0359.427.610,	
int.	 122,	 la	 avizier	 și	 pe	 site-ul	 
spitalului.

SPITALUL DE BOLI CRONICE 
CĂLINEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioare,	
funcția	 de	 farmacist-șef	 în	 cadrul	
Farmaciei	cu	circuit	închis.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 funcția	 pentru	 care	 dorește	 să	
candideze;
	 b)	 copie	 xerox	 de	 pe	 diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	de	 speci-
alist	sau	primar;
	 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;
	 j)	 copia	 carnetului	 de	 muncă	
sau,	după	caz,	o	adeverință	care	să	
ateste	 confirmarea	 în	 specialitate	
și	vechimea	în	specialitate.
	 Taxa	de	concurs	este	de	150	de	
lei	și	va	fi	achitată	la	sediul	spita-
lului.
	 Documentele	 prevăzute	 la	 lit.	
d),	f)	și	g)	sunt	valabile	trei	luni	și	
se	depun	la	dosar	în	termen	de	va-
labilitate.
	 Spitalul	 oferă	 condiții	 perfor-
mante,	 dotări	 noi	 și	 un	mediu	 de	
lucru	motivant.
	 La	 concurs	 se	 pot	 înscrie	 nu-
mai	candidații	care	au	obținut	mi-
nimum	două	puncte	din	cele	pre-
văzute	la	pct.	9	din	Anexa	nr.	3	la	
ordin.
	 La	concurs	se	pot	prezenta	far-
maciști	cu	minimum	2	ani	experi-
ență	profesională.
	 Tematica	 de	 concurs	 va	 fi	 afi-
șată	 la	 sediul	 instituției	 și	 pe	 si-
te-ul	 acesteia:	www.spitaluldebo-
licronicecalinesti.ro.	Pentru	proba	
scrisă	un	subiect	va	fi	din	legislația	
sanitară	(Legea	nr.	95/2006).

	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității,	str.	Dr.	Ion	Crăciun	
nr.	 484,	 Compartimentul	 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	 tel.:	 0248.545.575	 -	 
Compartimentul	RUNOS.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
SATU MARE
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	 specialist	 confir-
mat	 în	 specialitatea	Pneumologie	
la	Secția	Pneumologie	II	Bixad;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întrea-
gă	 de	 medic	 specialist	 confir-
mat	 în	 specialitatea	 Medicină	
fizică	 și	 de	 reabilitare	 la	 Secția	 
Pneumologie	II	Bixad.
	 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	 gra-
dul	 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	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	spitalu-
lui.
	 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,	 
postată	pe	site-ul	MS.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității	din	localitatea	Satu	
Mare,	 str.	 Ialomiței	 nr.	 9,	 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	ob-
ține	 la	 Biroul	 RUNOS	 sau	 la	 tel.:	
0261.730.913,	int.	102.


