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SPITALUL CLINIC 
DE RECUPERARE 

CLUJ-NAPOCA
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Cardiologie la Compartimen-
tul Terapie intensivă coronarieni;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Cardiologie pentru Laborato-
rul de Explorări funcționale cardiovasculare 
și angiografie;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Neurologie la Secția clinică 
Recuperare neurologie I;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
  un post de medic primar confirmat în 
specialitatea Neurologie la Secția clinică Re-
cuperare neurologie I;
  un post de medic primar confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagistică medicală 
pentru Laboratorul de Radiologie și imagisti-
că medicală. 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se 
achită la casieria spitalului.
 Bibliografia și tematica de concurs 
pot fi consultate pe site-ul spitalului:  
www.recuperarecluj.ro, la Biroul RUNOS și la 
avizierul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul spi-
talului, str. Viilor nr. 46–50, în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în peri-
oada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la pu-
blicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la se-
diul unității sau la tel.: 0264.20.70.21, int. 
206.

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ ELIAS 

BUCUREȘTI
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. 

nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 
184 din Legea nr. 95/2006, funcția de șef 

Laborator Radiologie și imagistică medicală 
– CT RMN (medic în specialitatea Radiolo-

gie-imagistică medicală). 
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează funcția 
pentru care dorește să candideze;
  copie xerox de pe diploma de studii;
  adeverință din care să reiasă confirma-
rea în gradul profesional;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la nor-
mele menționate;
  declarație pe propria răspundere a 
candidatului, din care să rezulte că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte ce-l fac in-
compatibil cu funcția pentru care dorește să 
concureze;
  declarație pe propria răspundere a can-
didatului, din care să rezulte că nu se află în 
stare de incompatibilitate;
  certificat privind starea de sănătate;
  dovadă/adeverință din care să rezul-
te că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de 
conducerea unităților în care și-a desfășurat 
activitatea sau de Colegiul Medicilor din Ro-
mânia;
  copie xerox a autorizației de liberă 
practică sau a certificatului de membru al 
Colegiului Medicilor din România;
  copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverință care să ateste confirmarea 
în specialitate și vechimea în specialitate;
  un proiect de management privind 
evoluția viitoare a laboratorului;
  chitanță de plată a taxei de concurs.
 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 de-
curge de la data confirmării și încadrării ca 
medic specialist).
 La concursul pentru ocuparea funcției de 
șef de secție se pot prezenta candidații care 
au obținut atestatul în managementul servi-

ciilor de sănătate sau care depun declarație 
pe propria răspundere că îl vor obține în ma-
ximum un an de la numirea în funcție.
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Co-
legiul Medicilor din România, precum și cele 
cărora le-a încetat contractul de administra-
re in condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau 
d) nu pot participa la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în ur-
mătoarele probe: interviu – susținerea pro-
iectului de management, probă scrisă, probă 
clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se susține 
după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modifică-
rile și completările ulterioare și legislația se-
cundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practică se sus-
ține 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 organizea-
ză după 30 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.

S.C. SPITALUL 
ORĂȘENESC S.R.L. 

VIDELE
(JUDEȚUL TELEORMAN)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Medicină internă;
  trei posturi de medic specialist confir-
mat în specialitatea Pediatrie;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Radiologie-imagistică medi-
cală;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea ORL;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Medicină de laborator;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Boli infecțioase;
  un post cu jumătate de normă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Epide-
miologie;
  un post de farmacist Farmacie generală 
cu drept de liberă practică.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic/
farmacist și adeverință/certificat de confir-
mare în gradul profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru 
examenul de medic specialist, respectiv far-
macist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, șos. Pitești nr. 54, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în perioada cuprin-
să între 31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Bi-
roul RUS, tel.: 0247.45.32.99 sau pe site-ul:  
www.spitalvidele.ro

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII 

CLUJ-NAPOCA
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, următoarele posturi:

  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Reabilitare medicală pentru 
Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și 
balneologie;
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Radiologie-imagistică medi-
cală pentru Laboratorul de Radiologie și ima-
gistică medicală;
  un post de medic primar confirmat în 
specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie IV;
  două posturi de medic specialist con-
firmat în specialitatea Pediatrie la Unitatea 
Primiri Urgențe.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;

  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exa-
menul de medic specialist/primar, postate pe 
site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, str. Moților nr. 68, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în perioada cuprin-
să între 31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la  
Serviciul RUNOS, tel.: 0264.59.77.06, int. 117 
sau 110.

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC 
DE URGENȚĂ 

„SF. PANTELIMON” 
BUCUREȘTI 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
	  un post de medic în specialitatea ATI la 
Secția ATI;
	  trei posturi de medic în specialitatea 
Medicină de urgență la UPU;
	  un post de medic în specialitatea Neu-
rologie la Ambulatoriul integrat.
 La concurs se pot prezenta medici cu 
drept de liberă practică, specialiști sau pri-
mari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în 
specialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se va 
achita la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru exa-
menul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul spita-
lului, șos. Pantelimon nr. 340–342, sector 2, 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 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Ser-
viciul RUNOS, tel.: 021.255.40.99, int. 201.

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

ORADEA 
(JUDEȚUL BIHOR)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
  un post de medic specialist confirmat 
în specialitatea Medicină de urgență la UPU;
  un post de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Medicină de ur-
gență la UPU;
  un post de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Cardiologie la Sec-
ția clinică Cardiologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 

nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exa-
menul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC 
COLENTINA BUCUREȘTI 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Legii nr. 
319/2003, următoarele posturi:

  un post de cercetător științific (biochi-
mist) în cadrul Nucleului de cercetare în Gas-
troenterologie;
  un post cu jumătate de normă de asis-
tent de cercetare (medic rezident) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Gastroenterologie;
  un post cu jumătate de normă de asis-
tent de cercetare (medic rezident) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Medicină internă;
  trei posturi cu jumătate de normă de 
asistent de cercetare (medic rezident) în ca-
drul Nucleului de cercetare în Cardiologie;
  trei posturi cu jumătate de normă de 
asistent de cercetare (medic rezident) în ca-
drul Nucleului de cercetare în Dermatologie;
  un post cu jumătate de normă de asis-
tent de cercetare (medic specialist) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Ortopedie și trau-
matologie;
  un post cu jumătate de normă de cer-
cetător științific (medic specialist) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Ortopedie și trau-
matologie;
  un post cu jumătate de normă de asis-
tent de cercetare (medic rezident) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Boli ale aparatului 
respirator;
  un post cu jumătate de normă de cer-
cetător științific (medic specialist) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Imunologie;
  un post cu jumătate de normă de asis-
tent de cercetare (medic rezident) în cadrul 
Nucleului de cercetare în Imunologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de obligatoriu următoarele acte:
  cerere-tip de înscriere;
  copii legalizate de pe diploma de ba-
calaureat sau echivalentă, diploma de licență 
ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, 
precum și copie legalizată de pe cartea de 
muncă sau copie-extras din Registrul general 
de evidență a salariaților, pentru a dovedi ve-
chimea;
  copie legalizată de pe diploma de doc-
tor în ramura de știință corespunzătoare 
postului, precum și de pe alte diplome sau 
titluri științifice ori academice;
  curriculum vitae;
  lista lucrărilor publicate, însoțită de 
câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări re-
prezentative;
  alte înscrisuri solicitate de legislația 
sau reglementările în vigoare;
  chitanța de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Concursul pentru ocuparea funcției de 
asistent de cercetare științifică și cercetător 
științific constă în probe scrise, orale și prac-
tice, specifice postului.
 Înscrierile la concurs se fac în termen de 
30 de zile de la data publicării anunțului.
 Durata și finalizarea concursului este de 
30 de zile de la data încheierii înscrierii, la 
nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la 
nivelul instituției sau al unității organizatoa-
re a concursului, de la depunerea raportului 
comisiei de concurs.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
021.319.17.80.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. VALER RUSSU” 

LUDUȘ (JUDEȚUL MUREȘ)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post de medic specialist con-

firmat în specialitatea Medicină de laborator 
pentru Laboratorul de analize medicale.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se 
achită la casieria spitalului.
 Tematica de concurs este cea pentru 
examenul de medic specialist, postată pe  
site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0265.41.18.89.

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC 
DE URGENȚE 

OFTALMOLOGICE 
BUCUREȘTI 

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările 

ulterioare, un post de medic în specialitatea 
Medicina muncii.

 La concurs se pot prezenta medici cu 
drept de liberă practică, specialiști sau pri-
mari confirmați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în 
specialitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs este cea pentru exa-
menul de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul uni-
tății, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
„SF. APOSTOL ANDREI” 

CONSTANȚA
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, două posturi de medic specialist 
confirmat în specialitatea Neonatologie la 

Secția Neonatologie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprin-
de următoarele acte:
  cerere în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
  copie xerox de pe diploma de medic și 
adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional;
  copie a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs;
  dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile pre-
văzute 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
  acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  cazierul judiciar;
  certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează;
  chitanță de plată a taxei de concurs;
  copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Tematica de concurs și bibliografia sunt 
cele pentru examenul de medic specialist, 
afișate pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în peri-
oada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la pu-
blicarea în „Viața medicală”.


