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SPITALUL MUNICIPAL 
„CARITAS” ROȘIORII DE VEDE 
(JUDEŢUL TELEORMAN)
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 Reumato-
logie la Cabinetul de Reumatologie 
din Ambulatoriul integrat.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licenţă și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesi-
onal pentru biologi, biochimiști sau 
chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănă-
tăţii, republicată, cu modificările  
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în Ane-
xa 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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 vala-
bilitate.
 Tematica de concurs este afișa-
tă pe: www.spitalulcaritasrosiori.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa  
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţi-
ne la tel.: 0247.40.66.89.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DR. GHEORGHE MARINESCU” 
TÂRNĂVENI (JUDEŢUL MUREȘ)
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 specia-
litatea Ortopedie și traumatologie la 
Compartimentul Ortopedie și trau-
matologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea ATI la Compartimentul ATI.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licenţă și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesi-
onal pentru biologi, biochimiști sau 
chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătă-
ţii, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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 vala-
bilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului, postată 
pe site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, str. Victor Babeș nr. 2, 
Biroul RUNOS, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa  
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţi-
ne la tel.: 0265.44.61.61.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV
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 Pneumolo-
gie la Secţia clinică Pneumologie II  
Stejăriș;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pneumologie 
la Dispensarul TB Brașov.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmaţi în spe-
cialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi 
în ultimul an de pregătire în speciali-
tatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licenţă și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rinţă de confirmare în gradul profesi-
onal pentru biologi, biochimiști sau 
chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizaţiei profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancţiunile 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 sănătă-
ţii, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 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 activităţii pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanţă 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 vala-
bilitate.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, Aleea Dealul Spirii nr. 
12, în termen de 15 zile calendaris-

tice de la apariţia acestui anunţ, iar 
concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viaţa medicală”.
 Tematica de concurs și relaţii 
suplimentare se pot obţine la tel.: 
0268.47.70.11 – Compartimentul 
RUNOS, la avizierul spitalului și pe 
site-ul: www.pneumologie.ro.

SPITALUL JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN 
CEL NOU” SUCEAVA 
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, funcţia de șef Secţia Obs-
tetrică-ginecologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
funcţia pentru care dorește să can-
dideze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
studii;
 c) adeverinţă din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 2 la normele menţio- 
nate;
 e) declaraţie pe propria răspun-
dere a candidatului, din care să re-
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentru fapte ce-l fac incompatibil cu 
funcţia pentru care dorește să con-
cureze;
 f) declaraţie pe propria răspun-
dere a candidatului, din care să re-
zulte că nu se află în stare de incom-
patibilitate;
 g) certificat privind starea de să-
nătate;
 h) dovadă/adeverinţă din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancţionat de conducerea unităţi-
lor în care și-a desfășurat activita-
tea sau de Colegiul Medicilor din  
România;
 i) copie xerox a autorizaţiei de 
liberă practică sau a certificatului de 
membru al Colegiului Medicilor din 
România;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste confirmarea în specialitate și 
vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluţia viitoare a secţiei;
 l) chitanţă de plată a taxei de 
concurs;
 m) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate, certificat de 
naștere, certificat de căsătorie.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul spitalului.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puţin 5 ani 
în specialitatea postului, specialitate 
pe care o practică în mod curent și 
în care sunt confirmaţi prin ordin al 
m.s.p. (vechimea în specialitate de-
curge de la data confirmării și înca-
drării ca specialist).
 Persoanele sancţionate în ultimii 
2 ani de unităţile la care au fost an-
gajate sau de Colegiul Medicilor din 
România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare în 
condiţiile stabilite la art. 5, lit. b), c) 
sau d) nu pot participa la concurs.
 Concursul sau examenul va con-
sta în următoarele probe: interviu 
– susţinerea proiectului de mana-
gement, probă scrisă, probă clinică 
sau practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susţine după subiecte din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și comple-
tările ulterioare și legislaţia secunda-
ră aferentă.
 Proba clinică sau proba practi-
că se susţine pe baza metodologiei 
stabilite pentru obţinerea titlului de 
medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
de la apariţia acestui anunţ, iar con-
cursul se organizează în termen de 
minimum 30 de zile și maximum 
90 de zile de la publicarea în „Viaţa  
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţi-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
0230.22.20.98, int. 133.
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