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Anunţuri
PRECIZĂRI
	 •	La	anunțul	Direcției de Să-
nătate Publică a Județului Sibiu, 
publicat	în	„Viața	medicală”	nr.	23	
din	 11.06.2021,	 pag.	 2,	 postul	 de	
medic	 primar	 confirmat	 în	 speci-
alitatea	Igienă	se anulează, fiind	
publicat	dintr-o	eroare.	
	 •	 La	 anunțul	 Spitalului Uni-
versitar De Urgență Elias Bucu-
rești,	publicat	în	„Viața	medicală”	
nr.	23	din	11.06.2021,	pag.	1,	în loc 
de:	cinci	posturi	cu	normă	întrea-
gă	de	medic	specialist	confirmat	în	
specialitatea	 Radiologie-imagis-
tică	 medicală	 la	 Unitatea	 Primiri	
Urgențe,	se va citi:	 •	 trei	posturi	
cu	 normă	 întreagă	 de	medic	 spe-
cialist	 confirmat	 în	 specialitatea	
Radiologie-imagistică	 medicală,	
cu	 competență	 în	 CT,	 la	 Unitatea	
Primiri	 Urgențe	 și	 •	 două	 posturi	
cu	 normă	 întreagă	 de	 medic	 pri-
mar	 confirmat	 în	 specialitatea	
Radiologie-imagistică	 medicală,	
cu	 competență	 în	 CT,	 la	 Unitatea	
Primiri	 Urgențe.	 Perioada	 de	 în-
scriere	se	prelungește	cu	15	zile	de	
la	publicarea	prezentei	precizări.

INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioare,	
funcția	de	farmacist-șef.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 funcția	 pentru	 care	 dorește	 să	
candideze;
	 b)	 copie	 xerox	 de	 pe	 diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	de	 speci-
alist	sau	primar;
	 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.
	 La	 concurs	 se	 pot	 înscrie	 nu-
mai	candidații	care	au	obținut	mi-
nimum	două	puncte	din	cele	pre-
văzute	la	pct.	9	din	Anexa	nr.	3	la	
ordin.
	 La	concurs	se	pot	prezenta	far-
maciști	cu	minimum	2	ani	experi-
ență	profesională.

	 Pentru	proba	scrisă	un	subiect	
va	fi	din	legislația	sanitară	(Legea	
nr.	95/2006).
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității,	în	termen	de	15	zile	
calendaristice	de	 la	apariția	aces-
tui	anunț,	iar	concursul	se	organi-
zează	 în	 perioada	 cuprinsă	 între	
31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
„Viața	medicală”.

SPITALUL GENERAL C.F. 
PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioare,	
funcția	de	farmacist-șef	la	Farma-
cia	spitalului.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 funcția	 pentru	 care	 dorește	 să	
candideze;
	 b)	 copie	 xerox	 de	 pe	 diploma	
de	 licență	 și	 adeverința/certifica-
tul	de	specialist	sau	primar;
	 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,	 certificat	
de	nașterem	certificat	de	căsătorie	
(după	caz);
	 j)	 copia	 carnetului	 de	 muncă	
și	 adeverința	 cu	 vechimea	 de	 la	
01.01.2011	până	în	prezent	(extras	
REVISAL);
	 k)	curriculum	vitae.
	 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.
	 La	 concurs	 se	 pot	 înscrie	 nu-
mai	candidații	care	au	obținut	mi-
nimum	două	puncte	din	cele	pre-
văzute	la	pct.	9	din	Anexa	nr.	3	la	
ordin.
	 La	concurs	se	pot	prezenta	far-
maciști	cu	minimum	2	ani	experi-
ență	profesională.
	 Pentru	proba	scrisă	un	subiect	
va	fi	din	legislația	sanitară	(Legea	
nr.	95/2006).	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	aces-
tui	anunț,	iar	concursul	se	organi-
zează	 în	 perioada	 cuprinsă	 între	
31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
„Viața	medicală”.

	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	tel.:	0244.593.233,	int.	128	
–	 persoană	 de	 contact	 Elena	 Lu-
minița	Călin.

SPITALUL GENERAL C.F. 
DROBETA-TURNU SEVERIN 
(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	ur-
mătoarele	posturi:
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Medicină	 internă	 la	
Cabinetul	de	Medicină	internă	din	
cadrul	Ambulatoriului	de	speciali-
tate;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	 ATI	 la	 Compartimentul	
ATI;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	 Psihiatrie	 la	 Cabinetul	
de	Psihiatrie	din	cadrul	Ambulato-
riului	de	specialitate;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	primar	confirmat	în	spe-
cialitatea	 Radiologie-imagistică	
medicală	 pentru	 Laboratorul	 de	
Radiologie	și	imagistică	medicală.
	 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	 adeverință/certifica-
tul	de	specialist	sau	primar	pentru	
medici,	medici	dentiști,	farmaciști,	
respectiv	adeverință	de	confirmare	
în	 gradul	 profesional	 pentru	 bio-
logi,	biochimiști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certificatului	 de	
membru	 al	 organizației	 profesio-
nale	cu	viza	pe	anul	în	curs;
	 d)	dovada/înscrisul	din	care	să	
rezulte	că	nu	i-a	fost	aplicată	una	
din	 sancțiunile	 prevăzute	 la	 art.	
455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	art.	541	
alin.	 (1)	 lit.	 d)	 ori	 e),	 respectiv	 la	
art.	 628	 alin.	 (1)	 lit.	 d)	 sau	 e)	 din	
Legea	nr.	95/2006	privind	reforma	
în	domeniul	sănătății,	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	
valabilitate.	 Pentru	 confirmarea	
copiilor	 documentelor,	 acestea	
trebuie	prezentate	și	în	original.
	 Tematica	de	concurs	va	fi	afișa-
tă	pe	site-ul	spitalului.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității,	în	termen	de	15	zile	
calendaristice	de	 la	apariția	aces-
tui	anunț,	iar	concursul	se	organi-
zează	 în	 perioada	 cuprinsă	 între	

31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
„Viața	medicală”.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	 la	Compartimentul	RUS,	 tel.:	
0252.333.181.

SPITALUL GENERAL C.F. 
DROBETA-TURNU SEVERIN 
(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	un	
post	cu	jumătate	de	normă	întrea-
gă	de	medic	Medicină	generală	cu	
drept	de	liberă	practică	la	Compar-
timentul	de	Management	al	calită-
ții	serviciilor	medicale	–	temporar	
vacant	pe	o	perioadă	determinată	
de	trei	ani.
	 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	 adeverință/certifica-
tul	de	specialist	sau	primar	pentru	
medici,	medici	dentiști,	farmaciști,	
respectiv	adeverință	de	confirmare	
în	 gradul	 profesional	 pentru	 bio-
logi,	biochimiști	sau	chimiști;
	 c)	 copie	 a	 certificatului	 de	
membru	 al	 organizației	 profesio-
nale	cu	viza	pe	anul	în	curs;
	 d)	dovada/înscrisul	din	care	să	
rezulte	că	nu	i-a	fost	aplicată	una	
din	 sancțiunile	 prevăzute	 la	 art.	
455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	art.	541	
alin.	 (1)	 lit.	 d)	 ori	 e),	 respectiv	 la	
art.	 628	 alin.	 (1)	 lit.	 d)	 sau	 e)	 din	
Legea	nr.	95/2006	privind	reforma	
în	domeniul	sănătății,	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.
	 Tematica	de	concurs	va	fi	afișa-
tă	pe	site-ul	spitalului.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității,	în	termen	de	10	zile	
calendaristice	de	 la	apariția	aces-
tui	anunț,	iar	concursul	se	organi-
zează	 în	maximum	30	 de	 zile	 lu-
crătoare	de	la	publicarea	în	„Viața	
medicală”,	dar	nu	mai	devreme	de	
6	 zile	 lucrătoare	 de	 la	 încheierea	
înscrierilor.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	 la	Compartimentul	RUS,	 tel.:	
0252.333.181.

SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV 
(JUDEȚUL 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	
specialist	 confirmat	 în	 speciali-
tatea	 Recuperare,	 medicină	 fizică	
și	 balneologie	 la	 Compartimen-
tul	 Recuperare,	medicină	 fizică	 și	 
balneologie	–	Baza	de	tratament.
	 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	 
calcularea	punctajului	prevăzut	în	
Anexa	nr.	3	la	ordin;
	 f)	cazierul	judiciar;
	 g)	 certificat	 medical	 din	 care	
să	rezulte	că	este	apt	din	punct	de	
vedere	fizic	 și	neuropsihic	pentru	
exercitarea	activității	pentru	pos-
tul	pentru	care	candidează;
	 h)	chitanță	de	plată	a	taxei	de	
concurs;
	 i)	copia	actului	de	identitate	în	
termen	de	valabilitate.
	 Taxa	de	concurs	este	de	150	de	
lei.
	 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	spitalului,	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	 –	 Comparti-
mentul	 RUNOS,	 de	 la	 avizie-
rul	 unității	 și	 site-ul	 spitalului:	 
www.pneumologie.ro.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ TULCEA 
(JUDEȚUL TULCEA)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	ur-
mătoarele	posturi:
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	Boli	infecțioase;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	medic	 specialist	 confir-
mat	în	specialitatea	Pediatrie;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	Obstetrică-ginecologie;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	medic	 specialist	 confir-
mat	 în	 specialitatea	 Anestezie	 și	
terapie	intensivă;


