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 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 pentru fiecare participant.
 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 obținerea titlului de medic 
primar/specialist în specialita-
tea posturilor publicate, aflată pe  
site-ul Ministerului Sănătății 
(ms.ro - concursuri).
 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 publica-
rea în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC „NICOLAE 
MALAXA” BUCUREȘTI 
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 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Obstetrică-ginecologie 
la Secția clinică Obstetrică-gine-
cologie.
 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) certificat de integrita-
te comportamentală conform 
art. 18-23 și 25 din Legea nr. 
118/2019;
 i) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 j) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 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 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru ocuparea posturilor, pos-
tată pe site-ul Ministerului Sănă-
tății.
 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”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ VÂLCEA 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Secția ATI;
 • trei posturi cu normă în-
treagă de medic rezident ultimul 
an confirmat în specialitatea 
Anestezie și terapie intensivă la 
Secția ATI;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Anestezie și terapie 
intensivă la Compartimentul ATI 
– Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întrea-
gă de medic rezident ultimul 
an confirmat în specialitatea 
Anestezie și terapie intensivă la 
Compartimentul ATI – Obstetri-
că-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Boli infecțioase la 
Secția Boli infecțioase;
 • 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 Ortopedie pediatri-
că la Secția Chirurgie și ortope-
die pediatrică;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de labora-
tor pentru Laboratorul de Anali-
ze medicale;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist con-
firmat în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie și ima-
gistică medicală;
 • trei posturi cu normă în-
treagă de medic rezident utlimul 
an confirmat în specialitatea 
Radiologie-imagistică medicală 
pentru Laboratorul de Radiologie 
și imagistică medicală.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere de înscriere tip;
 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 postul pentru care candi-
dează;

 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 
de medic specialist în specialita-
tea postului și este afișată pe si-
te-ul Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, Serviciul RUJC, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice 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.: 0250.748.001, int. 
3269.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA 
(JUDEȚUL BRĂILA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pneumologie în ca-
drul Dispensarului TBC Făurei.
 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 postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate, însoți-
tă de copia certificatului de naș-
tere, copia certificatului de căsă-
torie, după caz;
 j) copia carnetului de muncă, 
adeverințe de vechime și extras 
Revisal de la 01.01.2011 până în 
prezent;
 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 
valabilitate.
 Tematica și bibliografia de 
concurs vor fi afișate pe site-ul 
spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul Spitalului de Pneumof-
tiziologie Brăila din str. R. S. 

Câmpiniu nr. 21, 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 tel.: 0239.613.665, 
Compartimentul RUNOS, 
int. 162 și pe site-ul unității:  
www.spitalultbcbr.ro.

SPITALUL MUNICIPAL 
OLTENIȚA 
(JUDEȚUL CĂLĂRAȘI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la CPU;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Com-
partimentul Cardiologie – Secția 
Medicină internă;
 • 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 Pediatrie la Secția 
Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie la Cabi-
netul AIS.
 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 adeverință/certi-
ficatul de specialist sau primar 
pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesi-
onal 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), 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 postul pentru care candi-
dează;
 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 speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, str. Argeșului 

nr. 134, 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 tel.: 0242.515.931, int. 
237.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Secția 
Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Urologie la Compar-
timentul Urologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de labora-
tor pentru Laboratorul de Analize 
medicale – punct de lucru RT-
PCR;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală 
la Secția Chirurgie generală;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Neurochirur-
gie la Secția Chirurgie generală;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Oncologie medicală 
la Secția Oncologie medicală.
 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 este cea 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul: www.ms.ro la 
rubrica: Informare/ Cursuri, con-
cursuri, examene/ Tematici.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se 


