
Posturi scoase la concurs2 VIA�A MEDICALĂ 
6 noiembrie 2020 l Nr. 44

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 ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medici-
nă de urgență la CPU;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină 
generală, cu competență/atestat 
în Medicină de urgență la CPU;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medici-
nă internă la Secția Medicină in-
ternă;
 • 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 metabo-
lice la Cabinetul de DZNBM din 
Ambulatoriul integrat;
 • 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 mențio-
nează 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, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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, republica-
tă, 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 pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 j) certificat de integritate com-
portamentală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 118/2019, în 
termen de valabilitate, în origi-
nal;
 k) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (cer-
tificat de căsătorie, certificat de 
divorț, hotărâre 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 
cazierul judiciar are valabilitate 
șase luni; documentele 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 De-
cembrie nr. 40, 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 me-
dicală”. 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 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie la Com-
partimentul Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de labora-
tor pentru Laboratorul de Analize 
medicale;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Pneumologie la Comparti-
mentul Pneumologie;
 • un post cu normă întrea-
gă de medic primar confirmat în 
specialitatea Gastroenterologie la 
Compartimentul Gastroenterolo-
gie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Anestezie și terapie 
intensivă la Secția ATI;
 • un post cu normă întreagă 
de farmacist cu drept de liberă 
practică la Farmacia cu circuit în-
chis.
 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 certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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, republica-
tă, 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 pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 j) certificat de integritate com-
portamentală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 118/2019, în 
termen de valabilitate, în origi-
nal;
 k) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (cer-
tificat de căsătorie, certificat de 
divorț, hotărâre 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 
cazierul judiciar are valabilitate 
șase luni; documentele 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 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 
obține la Biroul RUNOS, tel.: 
0235.481.081, int. 104.

SPITALUL MUNICIPAL 
FĂLTICENI  
(JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Secția 
Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de urgență 
la CPU;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină generală, 
cu competență/atetat în Medicină 
de urgență la CPU;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Boli infecțioase;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic rezident ultimul an con-
firmat în specialitatea ATI la Sec-
ția ATI;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Anatomie patologică la 
Serviciul Anatomie patologică;
 • un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Neonatologie la 
Compartimentul Neonatologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pneumologie la Sec-
ția Pneumologie.
 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 certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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, republica-
tă, 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 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 va achita la casieria spita-
lului.
 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 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului și 
poate fi găsită pe site-ul Ministe-
rului Sănătății la rubrica Tema-
tici.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Ion Creangă nr. 
1, 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”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
SÂNNICOLAU MARE  
(JUDEȚUL TIMIȘ)
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 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină internă la Ca-
binetul de Medicină internă din 
Ambulatoriul integrat.
 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 certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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, republica-
tă, 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 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 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 
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 
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 Biroul RUNOS, tel.: 
0256.371.770.

TESTARE 
RT- PCR COVID-19

REZULTATE ÎN 48 DE ORE

Recoltare 
nazofaringiană

Depistează 
infecția activă

Eficient și în cazul 
persoanelor asimptomatice

Puncte de recoltare:
Policlinica Socială Baba NovacClinica Sala Palatului

*Cu venit dovedit prin adeverință de venit (ANAF),
cupon de pensie sau adeverință de salariat.

PREȚ SPECIAL:

Pensionari și angajați
cu venit sub 2500 lei*
Persoane fără venituri
Copii, elevi, studenți

300 

Str. Ion Câmpineanu nr. 23
Tel: 0731.345.129 

Str. Dristorului nr. 81-88
Tel: 0213.223.020

FĂ-TE BINE, FĂCÂND BINE!

390 LEI LEI

www.clinicasalapalatului.ro www.fundatiainovatiisociale.ro


