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INSTITUTUL NAȚIONAL 
PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI 
COPILULUI „ALESSANDRESCU-
RUSESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
două posturi cu jumătate de nor-
mă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Pediatrie în cadrul 
Secției clinice Pediatrie II.
 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 
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 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 unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Institutului, bd. Lacul Tei 
nr. 120, sector 2, București, Servi-
ciul RUNOS, 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”.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE 
MEDICO-MILITARĂ 
„CANTACUZINO” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi de personal civil 
contractual:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Farmacologie clinică 
în cadrul microstructurii Farma-
co-vigilență și relația cu autorită-
țile/Comandament;
 • un post cu normă întreagă de 
farmacist primar confirmat în spe-
cialitatea Farmacie generală în ca-
drul microstructurii Farmaco-vi-
gilență și relația cu autoritățile/
Comandament;
 • un post cu normă întreagă 
de farmacist cu drept de liberă 
practică în Depozite produse fi-
nite/Secție Depozitare producție/ 
Fabricație;

 • un post cu normă întreagă de 
biolog debutant în microstructura 
Unitate Testare preclinică/Servi-
ciul de Dezvoltare tehnologică/
Centrul de Cercetare Dezvoltare 
Tehnologică.
 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 
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, republica-
tă, cu modificările ulterioare, ori 
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau 
d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de bi-
ochimist, biolog și chimist, înfiin-
țarea, organizarea și funcționarea 
OBBCSSR;
 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.
 Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă însoțite de do-
cumentele originale. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
labile trei luni și se depun la dosar 
în termen de valabilitate.
 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant sau 
chimist debutant, documentele 
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
iesc cu declarația pe propria răs-
pundere a candidatului.
 Tematicile de con-
curs se pot accesa pe: www.
ms.ro, pe site-ul institutului: 
www.cantacuzino.mapn.ro și la 
avizierul unității.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare Medico-Mi-
litară „Cantacuzino”, București, 
Splaiul Independenței nr. 103, 
sector 5, 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 ob-
ține la sediul unității sau la tel.: 
021.306.91.11.

SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENȚĂ MILITAR CENTRAL 
„DR. CAROL DAVILA” 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi de personal civil 
contractual:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Anestezie și terapie 

intensivă în cadrul Secției Unitate 
clinică de Primire Urgențe;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală în cadrul Laboratorului 
de Radiologie-imagistică medicală 
II (CT, RMN);
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Epidemiologie în cadrul 
Serviciului de Prevenire a infecți-
ilor asociate asistenței medicale;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de familie 
în cadrul Serviciului de Asistență 
primară;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Medicină internă în cadrul 
Ambulatoriului clinic integrat/ 
Cabinet Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie în cadrul 
Ambulatoriului clinic integrat/ 
Cabinet Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase în cadrul 
Ambulatoriului clinic integrat/ 
Cabinet boli infecțioase.
 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 
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 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 spitalului.
 Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă însoțite de do-
cumentele originale. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
labile trei luni și se depun la dosar 
în termen de valabilitate.
 Tematicile de concurs se pot 
accesa pe site-ul: www.ms.ro, pe 
site-ul spitalului: www.scumc.ro 
și la avizierul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgență Militar Central „Dr. Carol 
Davila” din București, str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sector 1, 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 sediul spitalului sau la tel.: 
021.319.30.51, int. 164.

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. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulte-
rioare și cu prevederile Ord. m.s.p. 
nr. 1.706/2007 cu modificările și 
completările ulterioare, următoa-
rele funcții:
 • șef Secția Medicină internă;
 • șef Secția Medicină internă 
cronici;
 • șef Secția Obstetrică-gineco-
logie;
 • șef Secția Chirurgie generală;
 • șef Secția Boli infecțioase;
 • șef Secția Neurologie;
 • șef Compartiment de Primire 
a Urgențelor;
 • șef Laborator Radiologie și 
imagistică medicală;
 • șef Laborator Analize medi-
cale.
 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 prevă-
zut în Anexa nr. 2 la normele  
menționate;
 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 fizică și neuropsihică – 
apt medical pentru postul pentru 
care candidează;
 h) certificat de integritate 
comportamentală conform art. 18 
din Legea nr. 118/2019, în original;
 i) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 
fost sancționat de conducerea uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 j) în situația în care persoana 
a fost sancționată și a contestat 
conform legii sancțiunea aplicată 
fie de unitatea angajatoare, fie de 
Colegiul Medicilor din România, 
candidatul va prezenta un docu-
ment, certificat de grefă, emis de 
instanța judecătorească compe-
tentă, din care să reiasă existența 
pe rolul instanței a unui litigiu cu 
privire la sancțiunea aplicată;
 k) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului 
de membru al Colegiului Medicilor 
din România;
 l) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste confirmarea în specialitate 
și vechimea în specialitate;
 m) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a secției/ 
laboratorului/ compartimentului;
 n) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 300 de 
lei și se achită la casieria spitalu-
lui.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puțin 5 
ani în specialitatea postului, spe-
cialitate pe care o practică în mod  
curent și în care sunt confirmați 

prin ordin al m.s.p. (vechimea în 
specialitate decurge de la data 
confirmării și încadrării ca speci-
alist).
 Pentru funcția de șef labora-
tor analize medicale la concurs se 
pot prezenta medici cu o vechime 
de cel puțin 5 ani în specialitatea 
postului, specialitate pe care o 
practică în mod curent și în care 
sunt confirmați prin ordin al m.s.p. 
(vechimea în specialitate decurge 
de la data confirmării și încadrării 
ca specialist).
 Funcțiile de medic-șef UPU, 
medic-șef UPU-SMURD sau medic 
șef CPU pot fi ocupate de medici 
cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitate. La concurs se pot 
prezenta medici cu specialitatea 
Medicină de urgență, cu grad de 
medic specialist sau primar, cu 
experiență minimă de lucru de 3 
ani fără întrerupere în cadrul unei 
UPU.
 Persoanele sancționate în ul-
timii 2 ani de unitățile la care au 
fost angajate sau de Colegiul Me-
dicilor din România, precum și 
cele cărora le-a încetat contractul 
de administrare în condițiile sta-
bilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din 
Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele 
care au împlinit vârsta de pensio-
nare conform legii, nu pot partici-
pa la concurs. 
 Medicii care nu au exercitat 
profesiunea o perioadă mai mare 
de 5 ani consecutivi pierd dreptul 
de practică medicală și pot partici-
pa la concursul sau la examenul de 
ocupare a funcției de șef de secție/
laborator numai după redobândi-
rea dreptului de exercitare a pro-
fesiei, obținut în condițiile legii.
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – susținerea proiectului de 
management, probă scrisă, probă 
clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susține după subiecte din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare și legisla-
ția secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practi-
că se susține pe baza metodologiei 
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 
termen de minimum 30 de zile și 
maximum 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0235.481.081, int. 104.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI 
CONSTANȚA 
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 biolog 
la Departamentul Supraveghere 
în sănătate publică / Laborator de 
Diagnostic și investigare în sănă-
tate publică / Diagnostic microbi-
ologic.
 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 spe-
cialist sau primar pentru medici,  
medici dentiști, farmaciști, respec-
tiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști; 


