
SPITALUL CLINIC DE COPII 
„DR. VICTOR GOMOIU” 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
două posturi cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Pediatrie la Secția clini-
că Pediatrie III.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
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 cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate și a certifi-
catului de naștere/căsătorie - dacă 
este cazul;.
 j) copie a poliței de asigurare 
malpraxis;
 k) certificat de integritate com-
portamentală conform Legii nr. 
118/2019 sau o declarație pe pro-
pria răspundere că nu figurează în 

„Registrul național automatizat cu 
privire la persoanele care au comis 
infracțiuni sexuale, de exploatare 
a unor persoane sau asupra mino-
rilor;
 l) curriculum vitae semnat și 
datat - model europass;
 m) dosar de încopciat cu șină.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și va fi achitată la casieria spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs se poate 
ridica de la sediul spitalului și va fi 
afișată pe site-ul acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Basarabia nr. 
21, sector 2, București, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apa-
riția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în perioada cuprin-
să între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.

UNITATEA MILITARĂ 02040 
TUZLA 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din funduri publice, cu mo-
dificările și completările ulterioare 
și a Ordinului Ministrului Apără-
rii Naționale nr. M68/2015 pentru 
aprobarea Normelor privind ocu-
parea prin concurs ori examen a 
unui post vacant sau temporar 
vacant de personal civil contrac-
tual în Ministerul Apărării Națio-
nale - un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Medicină de familie la 
Cabinetul medical în Secția Sprijin 

din Grupul 256 Elicoptere din Sta-
tul Major al Forțelor Navale.
 Înscrierea la selecție se re-
alizează la sediul unității (U.M. 
02040, aerodrom Tuzla, jud. Con-
stanța) prin depunerea unui dosar 
care cuprinde documentele prevă-
zute la art. 6, alin. (2) din Anexa 1 
la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
astfel:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de medic și adeverința/certificatul 
de de confirmare în gradul profesi-
onal;
 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, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu modificările și com-
pletările ulterioare;
 f) cazier judiciar;
g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pen-
tru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează, 
eliberat cu cel mult 6 luni anteri-
or derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile sanitare abi-
litate; 
 h) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 i) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 j) curriculum vitae - model eu-
ropean;
 k) acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze privind 
verificarea în vederea obținerii 

autorizației de acces la informa-
ții clasificate sau a certificatului 
de securitate, corespunzător fișei 
postului, în condițiile în care este 
declarată „admisă” la concurs.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei și se achită la casieria U.M. 
02039 Constanța (str. Fulgerului 
nr. 99).
 Documentele tipizate se asi-
gură candidaților prin grija spita-
lului, se completează de candidați 
și se depun la dosar în termenul 
legal. Actele prevăzute a fi depuse 
în copie se prezintă și în original și 
se restituie după certificarea copi-
ilor. Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul unității și pe site-ul: 
www.navy.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul U.M. 02040 Tuzla, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apa-
riția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în perioada cuprin-
să între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0771.541.373.

SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
primar confirmat în specialitatea 
Pediatrie la Secția Pneumologie 
copii Stejăriș.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;

 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
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 cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Aleea Dealul Spi-
rii nr. 12, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Tematica și relații supli-
mentare se pot obține la tel.: 
0268.477.011, int. 206, precum și 
la avizierul unității sau pe site-ul: 
www.pneumologie.ro

PRECIZARE
La anunțul Spitalului Clinic  
Județean de Urgență „Pius  
Brînzeu” Timișoara, publicat 
în „Viața medicală” nr. 49 din 
6.12.2019, pag. 4, postul cu normă 
întreagă de medic specialist con-
firmat în specialitatea Pneumolo-
gie la Compartimentul Pneumo-
logie pediatrică din cadrul Secției 
clinice Pediatrie se anulează.
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