
SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ (JUDEȚUL SIBIU) 
scoate la 

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

funcția de farmacist-șef. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 și se achită la sediul spitalului sau în contul acestuia 

deschis la Trezoreria Mediaș: RO73TREZ57721F332100XXXX. 

 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen 

de valabilitate. 

 La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele 

prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. 

 La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională. 

 Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006). 

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Cloșca nr. 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 tel.: 0269.84.25.50, int. 151. 

 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 
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 specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Compartimentul 

Neurologie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV) 
scoate la 

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

post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia cu circuit închis a 

spitalului. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC (JUDEȚUL COVASNA) 
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 specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția 

Chirurgie generală. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 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 specialist în specialitatea postului, 

postată pe site-ul spitalului: www.spitaltgsecuiesc.ro și afișată la sediul acestuia. 

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, între orele 8,00 și 14,00, 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 Serviciul RUNOS, tel.: 0267.36.14.69, int. 105. 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT) 
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 specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția 

Cardiologie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 și se achită la sediul unității la data depunerii dosarului. 

 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 afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul 

RUNOS. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0349.80.25.50. 

 



SPITALUL ORĂȘENESC „DR. ALEXANDRU BORZA” ABRUD (JUDEȚUL ALBA) 
scoate la 

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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie 

generală; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-

ginecologie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, 

postată pe site-ul MS. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

SPITALUL MUNICIPAL „DR. CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII (JUDEȚUL CLUJ) 
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 specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli 

metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs și bibliografia vor fi publicate pe site-ul spitalului. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0264.36.56.30. 

 

SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU (JUDEȚUL GORJ) 
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 primar confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și 

balneologie la Secția Neurologie – care va desfășura activitate și la Cabinetul de RMFB din 

Ambulatoriul integrat. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 și se achită la casieria 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 va fi afișată la sediul spitalului. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau la tel.: 0253.46.30.42 sau 

0353.13.99.22. 

 

SPITALUL ORĂȘENESC VĂLENII DE MUNTE (JUDEȚUL PRAHOVA) 
scoate la 

CONCURS 



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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la 

Compartimentul ATI; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de 

laborator pentru Laboratorul de Analize medicale; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția 

Pediatrie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la 

Cabinetul de Psihiatrie – Ambulatoriul integrat; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la 

Compartimentul Neonatologie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la 

Compartimentul Prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, 

nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat și boli metabolice; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie 

la Cabinetul de Gastroenterologie – Ambulatoriul integrat; 

  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul de 

ORL – Ambulatoriul integrat. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0244.28.36.29, int. 529. 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI (JUDEȚUL OLT) 
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 specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la 

Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 



 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în 

specialitatea postului, postate pe site-ul MS și pe cel al spitalului.. 

 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0249.48.23.88, Compartimentul RUNOS. 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA 
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 specialist confirmat în specialitatea ORL la secția ORL. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, 

postată pe site-ul MS. 



 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, 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 tel.: 0250.74.80.01, int. 3269. 

 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA 
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, următoarele funcții: 

  șef Secția clinică Neonatologie; 

  șef Serviciul Anatomie patologică II. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează 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 

menționate; 

 e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; 

 f) declarație pe propria răspundere 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 2 ani nu a fost sancționat de 

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; 

 i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului 

Medicilor din România; 

 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în 

specialitate și vechimea în specialitate; 

 k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/serviciului; 

 l) chitanță de plată a taxei de concurs. 

 Taxa de concurs este de 150 de lei și se va depune în contul: 

RO04TREZ62121F330800XXXX deschis la Trezoreria Timișoara. 

 În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru 

didactic universitar medical. 

 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 medic specialist). 

 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile 

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. 

 Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. 

 Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 

titlului de medic specialist. 

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Hector nr. 1, 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 MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI (JUDEȚUL IALOMIȚA) 



scoate la 

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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie și 

ortopedie pediatrică la Compartimentul Chirurgie și ortopedie pediatrică; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la 

Compartimentul Urologie; 

  două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la 

Compartimentul ATI; 

  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-

imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală; 

  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de 

laborator pentru Laboratorul de Analize medicale; 

  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la 

Compartimentul Prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de 

urgență la Compartimentul Primiri Urgențe; 

  un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea 

Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe; 

  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la 

Cabinetul de Psihiatrie din Ambulatoriul spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și 

traumatologie la Cabinetul de Ortopedie și traumatologie din Ambulatoriul spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul 

de ORL din Ambulatoriul spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, 

nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul 

spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie la 

Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la 

Cabinetul de Pneumologie din Ambulatoriul spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la 

Cabinetul de Reumatologie din Ambulatoriul spitalului; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă 

la Cabinetul de Medicină internă din Ambulatoriul spitalului. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ (JUDEȚUL ALBA) 
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 specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică 

medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN (JUDEȚUL CLUJ) 
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 specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

REPUBLICARE 

SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN (JUDEȚUL CLUJ)  
scoate la 

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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie; 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie. 

 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 menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 



 

SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG (JUDEȚUL HUNEDOARA) 
scoate la 

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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină 

generală, cu atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea 

Gastroenterologie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare privind participarea la concurs și tematica se pot obține la Biroul 

RUNOS, tel.: 0354.40.88.94/95, int. 134. 

 

SPITALUL ORĂȘENESC CERNAVODĂ (JUDEȚUL CONSTANȚA) 
scoate la 

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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la 

Compartimentul Cardiologie; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie 

generală la Compartimentul Chirurgie generală; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, 

nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-

ginecologie la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie; 



  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă 

la Compartimentul Medicină internă; 

  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la 

Compartimentul Pediatrie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

REPUBLICARE 

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) 
scoate la 

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

următoarele posturi: 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Primiri 

Urgențe; 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală 

pentru Laboratorul de Radiologie, imagistică medicală; 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de 

Oftalmologie din Ambulatoriul integrat; 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de 

Endocrinologie din Ambulatoriul integrat; 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Alergologie și imunologie clinică la 

Cabinetul de Alergologie și imunologie din Ambulatoriul integrat; 

  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie pediatrică la Cabinetul de 

Neurologie pediatrică din Ambulatoriul integrat. 

 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 menționează postul pentru care dorește să concureze; 



 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 și se achită la casieria 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 specialist în specialitatea postului. 

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Independenței nr. 18, 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 Serviciul RUNOS, tel.: 0244.59.28.05, int. 204. 

 

REPUBLICARE 

SPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA (JUDEȚUL MUREȘ) 
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 în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie. 

 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 menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 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 specialist în specialitatea postului. 



 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Z. Boiu nr. 40, 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 Biroul RUNOS. 

 

SPITALUL C.E.T.T.T. „SFÂNTUL STELIAN” 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 Secția Psihiatrie. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează 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 

menționate; 

 e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; 

 f) declarație pe propria răspundere 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 2 ani nu a fost sancționat de 

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; 

 i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului 

Medicilor din România; 

 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în 

specialitate și vechimea în specialitate; 

 k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției; 

 l) chitanță de plată a taxei de concurs. 

 Taxa de concurs este de 500 de lei și se face la casieria spitalului. 

 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). 

 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile 

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. 

 Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. 

 Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 

titlului de medic specialist. 

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul Resurse Umane, tel.: 

021.315.24.51, int. 24, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează 

după 30 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului vor 

fi puse la dispoziție la sediul spitalului cât și pe site-ul: http://cetttsfantulstelian.ro/ 

 

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „M. S. CURIE” BUCUREȘTI 
scoate la 

CONCURS 



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

două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pediatrie la 

Secția clinică Pediatrie III. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale 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 valabilitate. 

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist 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 

publicarea în „Viața medicală”. 

 

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 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 Secția clinică Chirurgie generală III. 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cerere în care se menționează 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 

menționate; 

 e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; 

 f) declarație pe propria răspundere 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 2 ani nu a fost sancționat de 

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; 

 i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului 

Medicilor din România; 

 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în 

specialitate și vechimea în specialitate; 

 k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției; 

 l) chitanță de plată a taxei de concurs. 

 Taxa de concurs este de 150 de lei și se plătește la casieria spitalului. 



 În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru 

didactic universitar medical. 

 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 medic specialist). 

 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile 

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. 

 Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – 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 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. 

 Proba clinică sau proba practică 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 după 30 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. 

 Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului vor 

fi puse la dispoziție la sediul spitalului, Serviciul RUNOS, tel.: 021.599.23.00, int. 285 și pe site-ul: 

www.urgentafloreasca.ro 


