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SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ BRAȘOV 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile le-
gale, funcția de șef Centru de He-
modializă.
 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 studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la normele menționa-
te;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de 
sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 5 ani nu a 
fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat 
activitatea sau de Colegiul Medi-
cilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau certificatul de 
membru al Colegiului Medicilor 
din România;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care 
să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a ambula-
toriului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei și se va achita la casieria 
spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac în 
termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se 
organizează după 30 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ BACĂU
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 rezi-
dent ultimul an confirmat în spe-
cialitatea Diabet zaharat, nutriție 
și boli metabolice la Secția Diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice.
 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 
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 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului și se 
află pe site-ul Ministerului Sănătă-
ții (www.ms.ro - concursuri).
 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 Serviciul Resurse Umane, 
tel.: 0234.534.000, int. 1605.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ VASLUI 
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 spe-
cialist confirmat în specialitatea 
Igienă la Compartimentul Evaluare 
factori de risc din mediul de viață 
și muncă.
 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 
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 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 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”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0235.312.455 - Com-
partimentul RUNOS.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
un post cu normă întreagă de me-
dic specialist confirmat în speciali-
tatea Pediatrie la Compartimentul 
Pediatrie.
 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 
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 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.
 Copiile documentelor de mai 
sus vor fi însoțite de actele origi-
nale pentru avizare conform cu 
originalul. 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 fi afi-
șată 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”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS, tel.: 
0235.481.081, int. 104.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medicină 
de urgență la CPU;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medi-

cină generală cu competență/ 
atestat în 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 Endocrino-
logie 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 din Am-
bulatoriul integrat;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radio-
logie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie și ima-
gistică medicală;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Pneu-
mologie la Compartimentul Pneu-
mologie.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați în 
specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați 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 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 
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 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.
 Copiile documentelor de mai 
sus vor fi însoțite de actele origi-
nale pentru avizare conform cu 
originalul. 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 fi afi-
șată 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”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS, tel.: 
0235.481.081, int. 104.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006 și cu prevede-
rile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu 
modificările și completările ulteri-
oare, funcția de șef Compartiment 
Primiri Urgențe.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care candidații 
doresc să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 
1.406/2006;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte care îl fac in-
compatibil cu funcția pentru ocu-
parea căreia dorește să candide-
ze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de 
sănătate tip A5;
 h) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 
fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat 
activitatea sau de Colegiul Medi-
cilor 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 adeve-
rință care să ateste confirmarea în 
specialitate și vechimea în specia-
litate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a unității/
compartimentului;
 l) chitanța de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 300 
de lei și se va achita la casieria 
spitalului.
 Pentru funcția de medic șef 
UPU la concurs se pot prezen-
ta medici cu specialitatea Me-
dicină de urgență, cu grad de 
medic specialist sau primar, cu  
experiență minimă de lucru de 3 
ani fără întrerupere în cadrul unei 
UPU.
 Concursul va consta în urmă-
toarele probe: interviu – susținerea 
proiectului de management, proba 
scrisă, proba clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursu-
lui se susține după întrebări cu  
subiecte din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și  
completările ulterioare și legislația 
secundară aferentă specialității 
secției.
 Proba clinică sau proba practi-
că se susține pe baza metodologi-
ei stabilite pentru obținerea titlului 
de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, în termen de 15 
zile de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în ter-
men de minimum 30 de zile și ma-
ximum 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0235.481.081,  
int. 104.


