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	 Tematica	de	concurs	și	biblio-
grafia	sunt	cele	de	medic	specia-
list	în	specialitatea	postului.
	 Înscrierile	la	concurs	se	fac	la	
sediul	unității	din	str.	C.	D.	Ghe-
rea	nr.	 2	 bis,	mun.	Brăila,	 în	 ter-
men	 de	 15	 zile	 calendaristice	 de	
la	apariția	acestui	anunț,	iar	con-
cursul	se	organizează	în	perioada	
cuprinsă	între	31	și	90	de	zile	de	
la	publicarea	 în	„Viața	medicală”	
.	În	cazul	în	care	ultima	zi	de	în-
scriere	 coincide	 cu	 o	 zi	 nelucră-
toare,	candidații	vor	putea	depu-
ne	 dosarele	 de	 înscriere	 inclusiv	
în	prima	zi	lucrătoare	după	expi-
rarea	celor	15	zile.
	 Relații	 suplimentare	 se	
pot	 obține	 la	 Compartimentul	 
RUNOS	al	DSP	Brăila.

INSTITUTUL NAȚIONAL
DE ENDOCRINOLOGIE 
„C.I. PARHON” BUCUREȘTI
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	 și	modificările	ulterioa-
re,	funcția	de	farmacist-șef.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	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	dintre	 sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	 (1)	 lit.	d)	ori	e),	 re-
spectiv	 la	art.	628	alin.	 (1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	 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	 pen-
tru	 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.
	 La	 concurs	 se	pot	 înscrie	nu-
mai	 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	ex-
periență	profesională.
	 Tematica	 și	 bibliografia	 de	
concurs	 va	 fi	 postată	 pe	 site-ul	
instituției.	Pentru	proba	scrisă	un	
subiect	va	fi	din	Legea	nr.	95/2006	
privind	 reforma	 în	 domeniul	 să-
nătății,	 republicată,	cu	modifică-
rile	și	completările	ulterioare.
	 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	publi-
carea	în	„Viața	medicală”.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 sediul	 Institutului	 Na-
țional	 de	 Endocrinologie	 „C.	 I.	
Parhon”,	bd.	Aviatorilor	nr.	34-38,	
sector	1,	sau	la	tel.:	021.317.20.41,	
int.	101,	154.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
ȘI PENTRU MĂSURI DE 
SIGURANȚĂ PĂDURENI-
GRAJDURI (JUDEȚUL IAȘI)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	 și	modificările	 ulterioa-
re,	un	post	cu	normă	întreagă	de	
farmacist	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Farmacie	 genera-
lă	 la	Farmacia	cu	circuit	 închis	a	
spitalului.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	 copie	 xerox	 de	 pe	 diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	 de	 spe-
cialist	 sau	primar	pentru	medici,	
medici	 dentiști,	 farmaciști,	 re-
spectiv	 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	 dintre	 sancțiunile	 prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	 (1)	 lit.	d)	ori	e),	 re-
spectiv	 la	 art.	 628	alin.	 (1)	 lit.	 d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	 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	
valabilitate.
	 Tematica	de	concurs	va	fi	afi-
șată	 la	 sediul	 spitalului	 și	 pe	 si-
te-ul	acestuia:	http://www.spital-
grajduri.ro.
	 Înscrierile	la	concurs	se	fac	la	
sediul	 spitalului	 din	 localitatea	
Pădureni,	com.	Grajduri,	jud.	Iași,	
la	Biroul	RUNOS,	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	publica-
rea	în	„Viața	medicală”	.	În	cazul	
în	care	ultima	zi	de	 înscriere	co-
incide	 cu	 o	 zi	 nelucrătoare,	 can-
didații	vor	putea	depune	dosarele	
de	 înscriere	 inclusiv	 în	 prima	 zi	
lucrătoare	 după	 expirarea	 celor	
15	zile.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 Biroul	 RUNOS,	 zilnic	
între	 orele	 08,00–15,00,	 la	 tel.:	
0232.709.404.

SPITALUL CLINIC DE 
PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE 
BRAȘOV (JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.p.	 nr.	 1.406/2006,	 coro-
borat	 cu	 prevederile	 art.	 185	 din	
Legea	nr.	95/2006,	republicată,	cu	
modificările	și	 completările	ulte-
rioare,	următoarele	funcții:
	 •	șef	Secția	clinică	Neurologie	I;
	 •	șef	Secția	Neurologie	II;
	 •	șef	Secția	Psihiatrie	II;
	 •	șef	Secția	exterioară	Psihia-
tric	cronici	Zărnești.

	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	funcția	pentru	care	dorește	
să	candideze;
	 b)	 copie	 xerox	 de	 pe	 diploma	
de	studii;
	 c)	adeverință	din	care	să	reia-
să	confirmarea	în	gradul	profesio-
nal;
	 d)	 acte	 doveditoare	 pentru	
calcularea	 punctajului	 prevăzut	
în	Anexa	nr.	2	la	normele	mențio-
nate;
	 e)	 declarație	 pe	 propria	 răs-
pundere	 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;
	 f)	 declarație	 pe	 propria	 răs-
pundere	 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	Medi-
cilor	din	România;
	 h1)	în	situația	prevăzută	la	art.	
1,	 alin.	 (6),	 un	 document,	 certi-
ficat	 de	 grefă,	 emis	 de	 instanța	
judecătorească	 competentă,	 din	
care	 să	 reiasă	 existența	 pe	 rolul	
instanței	a	unui	 litigiu	cu	privire	
la	sancțiunea	aplicată;
	 i)	copie	xerox	a	autorizației	de	
liberă	practică	sau	a	certificatului	
de	membru	al	Colegiului	Medici-
lor	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	300	de	
lei/persoană,	 achitată	 la	 casieria	
spitalului.
	 În	secțiile	universitare	clinice,	
laboratoarele	 clinice	 și	 serviciile	
medicale	 clinice,	 funcția	 de	 șef	
de	 secție,	 șef	 de	 laborator	 și	 șef	
de	 serviciu	 medical	 se	 ocupă	 de	
către	un	 cadru	didactic	 universi-
tar	medical	desemnat	pe	bază	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	confir-
mați	 prin	 ordin	 al	m.s.p.	 (vechi-
mea	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	sta-
bilite	la	art.	5,	lit.	b),	c)	sau	d)	din	
Ord.	m.s.	nr.	1.406/2006,	sau	cele	
care	au	împlinit	vârsta	de	pensio-
nare	conform	legii,	nu	pot	partici-
pa	la	concurs.	
	 Concursul	 sau	 examenul	 va	
consta	 în	următoarele	probe:	 in-
terviu	–	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	modifică-
rile	 și	 completările	 ulterioare	 și	
legislația	secundară	aferentă.
	 Proba	 clinică	 sau	proba	prac-
tică	 se	 susține	 pe	 baza	 metodo-
logiei	 stabilite	 pentru	 obținerea	
titlului	de	medic	specialist.

	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	
la	 sediul	 unității,	 str.	 Prundului	
nr.	7-9,	în	termen	de	15	zile	de	la	
apariția	 acestui	 anunț,	 iar	 con-
cursul	 se	 organizează	 în	 termen	
de	minimum	 30	 de	 zile	 și	 maxi-
mum	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
„Viața	medicală”.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 Serviciul	 RUNOS,	 tel.:	
0268.511.481,	int.	129,	155.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC DE 
PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE 
BRAȘOV (JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	 și	 modificările	 ulterioare,	
două	 posturi	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 în	 specialitatea	 Psihia-
trie	la	Secția	exterioară	Psihiatrie	
cronici	Zărnești.
	 La	 concurs	 se	 pot	 prezenta	
medici	cu	drept	de	liberă	practică,	
specialiști	sau	primari	confirmați	
în	 specialitatea	 respectivă,	 rezi-
denți	aflați	 în	ultimul	an	de	pre-
gătire	 în	 specialitatea	 în	 care	 se	
publică	postul.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	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	 gra-
dul	 profesional	 pentru	 biologi,	
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	
dintre	 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,	 republica-
tă,	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	și	se	achită	la	casieria	unității.
	 Copiile	de	pe	actele	prevăzute	
mai	sus	se	prezintă	însoțite	de	do-
cumentele	originale.	Documente-
le	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	speci-
alist	în	specialitatea	postului	și	se	
poate	găsi	pe	site-ul	Ministerului	
Sănătății.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	
la	 sediul	 unității,	 str.	 Prundului	
nr.	 7-9,	 în	 termen	 de	 15	 zile	 ca-
lendaristice	de	la	apariția	acestui	
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	
obține	 la	 Serviciul	 RUNOS,	 tel.:	
0268.511.481,	int.	129.

SPITALUL JUDEȚEAN DE UR-
GENȚĂ SATU MARE (JUDEȚUL 
SATU MARE)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevede-
rile	 Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 

completările	și	modificările	ulte-
rioare,	următoarele	posturi:
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Hematologie	la	Ca-
binetul	de	Hematologie;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Epidemiologie	 la	
Compartimentul	 de	 Prevenire	
a	 infecțiilor	 asociate	 asistenței	
medicale;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Boli	 infecțioase	 la	
Compartimentul	 de	 Prevenire	
a	 infecțiilor	 asociate	 asistenței	
medicale;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Medicină	de	urgen-
ță	la	UPU-SMURD;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 Medicină	 generală	 cu	
drept	 de	 liberă	 practică,	 având	
competență/atestat	 în	 Medicină	
de	urgență,	la	UPU-SMURD;
	 •	trei	posturi	cu	normă	întrea-
gă	de	medic	 rezident	 ultimul	 an	
confirmat	 în	 specialitatea	Medi-
cină	de	urgență	la	UPU-SMURD;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 primar	 confirmat	 în	
specialitatea	 Medicină	 de	 fami-
lie,	 având	 competență/atestat	
în	Medicină	de	urgență,	 la	UPU-
SMURD;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Diabet	zaharat,	nu-
triție	și	boli	metabolice	la	Secția	
Diabet	 zaharat,	 nutriție	 și	 boli	
metabolice;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 specialist	 con-
firmat	 în	 specialitatea	 Radiolo-
gie-imagistică	 medicală	 pentru	
Laboratorul	 de	 Radiologie-ima-
gistică	medicală	I	și	cu	punct	de	
lucru	în	locația	II	și	la	Tășnad;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întrea-
gă	de	medic	 rezident	 ultimul	 an	
confirmat	 în	 specialitatea	 Neo-
natologie	la	Secția	Neonatologie;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Obstetrică-gine-
cologie,	având	atestate	de	 studii	
complementare	 în	Histeroscopie	
precum	 și	 în	 Chirurgia	 laparo-
scopică	 ginecologică,	 la	 Secția	
Obstetrică-ginecologie;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Pediatrie	 la	 Secția	
Pediatrie,	locația	Tășnad;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Medicină	 de	 fami-
lie,	 având	competență/atestat	 în	
Medicină	 de	 urgență,	 la	 Camera	
de	gardă	din	locația	Tășnad.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	copie	xerox	de	pe	diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	 de	 spe-
cialist	sau	primar	pentru	medici,	
medici	 dentiști,	 farmaciști,	 re-
spectiv	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	dintre	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	 să-
nătății,	republicată,	cu	modifică-
rile	ulterioare;


