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REPUBLICARE
SPITALUL JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SATU MARE
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Oftalmologie 
la Secţia Oftalmologie;
  patru posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea ATI la Secţia 
ATI;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Diabet zaharat, 
nutriţie și boli metabolice la Cabinetul 
de Diabet zaharat, nutriţie și boli me-
tabolice;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Cardiologie 
la Secţia Cardiologie;
  trei posturi cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Radiologie-ima-
gistică medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie-imagistică medicală I cu 
punct de lucru în locaţia II și la Tășnad;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru Labo-
ratorul de Radiologie-imagistică medi-
cală I cu punct de lucru în locaţia II și 
la Tășnad;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Nefrologie la 
Staţia de Hemodializă;
  trei posturi cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de ur-
genţă la UPU-SMURD;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pediatrie la 
UPU-SMURD;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină gene-
rală la UPU-SMURD;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neurologie pe-
diatrică la Cabinetul de Neuropsihiatrie 
infantilă din cadrul Ambulatoriului inte-
grat;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pediatrie la Sec-
ţia Pediatrie locaţia Tășnad.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu drept de liberă practică, specialiști 
sau primari confirmaţi în specialitatea 
respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an 
de pregătire în specialitatea 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 concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei 
și se achită la casieria unităţii.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) 
și g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în termen de valabilitate.
 Spitalul asigură locuinţă de servi-
ciu, pachet educaţional familial cre-
șă-grădiniţă, acordă indemnizaţie de 
hrană pe lună, în funcţie de prezenţa la 
locul de muncă, alte facilităţi conform 
legii.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului, postată pe 
site-ul MS: www.ms.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, str. Prahovei nr. 1, în 
termen de 15 zile calendaristice de la 
apariţia acestui anunţ, iar concursul 
se organizează în perioada cuprinsă 

între 31 și 90 de zile de la publicarea în  
„Viaţa medicală”.

SPITALUL DE RECUPERARE 
CARDIOVASCULARĂ 
„DR. BENEDEK GEZA” COVASNA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic primar confirmat 
în specialitatea Recuperare, medicină 
fizică și balneologie pentru Laboratorul 
de Recuperare, medicină fizică și bal-
neologie din str. Mihai Eminescu.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 și bibliografia de concurs 
se vor găsi la secretariatul comisiei de 
concurs.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice 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”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel.: 0267.34.02.15.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGE  
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 nor-
mă întreagă de farmacist cu drept de 
liberă practică la Farmacie clinică.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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. Copiile 
de pe actele menţionate se prezintă în-

soţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitate cu ori-
ginalul, sau copii legalizate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de farmacist specia-
list Farmacie clinică.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, str. Aviaţiei nr. 1, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariţia 
acestui anunţ, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine 
Compartimentul RUNOS sau la tel.: 
0247.40.60.85, int. 114.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI 
(JUDEŢUL PRAHOVA)
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 Medici-
nă internă.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
funcţia pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
studii;
 c) adeverinţă din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa nr. 
2 la normele menţionate;
 e) declaraţie pe propria răspunde-
re a candidatului, din care să rezulte 
că nu a fost condamnat penal pentru 
fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia 
pentru care dorește să concureze;
 f) declaraţie pe propria răspundere 
a candidatului, din care să rezulte că 
nu se află în stare de incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de sănă-
tate;
 h) dovadă/adeverinţă din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancţionat de conducerea unităţilor în 
care și-a desfășurat activitatea sau de 
Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizaţiei de li-
beră 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 pri-
vind evoluţia viitoare a secţiei;
 l) chitanţă de plată a taxei de con-
curs.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu o vechime de cel puţin 5 ani în spe-
cialitatea postului, specialitate pe care 
o practică în mod curent și în care sunt 
confirmaţi prin ordin al m.s.p. (vechi-
mea în specialitate decurge de la data 
confirmării și încadrării ca specialist).
 Persoanele sancţionate în ultimii 2 
ani de unităţile la care au fost angajate 
sau de Colegiul Medicilor din Româ-
nia, 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 manage-
ment, 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 completă-
rile ulterioare și legislaţia secundară 
aferentă.
 Proba clinică sau proba practică 
se susţine pe baza metodologiei sta-
bilite pentru obţinerea titlului de medic 
specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile de la 
apariţia acestui anunţ, iar concursul se 
organizează în termen de minimum 30 
de zile și maximum 90 de zile de la pu-
blicarea în „Viaţa medicală”.

SPITALUL DE BOLI CRONICE 
„SFÂNTUL IOAN” TÂRGU FRUMOS 
(JUDEŢUL IAȘI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Psihiatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 

licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 pen-
tru examenul de medic specialist în 
specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice 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”.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
(JUDEŢUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu nor-
mă întreagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină generală.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
primăriei, str. A. I. Cuza nr. 7, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariţia 
acestui anunţ, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală”.
 Tematica de concurs, bibliogra-
fia și relaţii suplimentare se pot obţi-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
0251.41.62.35, int. 358 și pe site-ul: 
www.primariacraiova.ro, rubrica Infor-
matii publice – posturi publice vacante.

SPITALUL JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ VÂLCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, funcţia de far-
macist-șef la Farmacia I.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
funcţia pentru care dorește să candi-
deze;

 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 numai 
candidaţii care au obţinut minimum 
două puncte din cele prevăzute la pct. 
9 din Anexa nr. 3 la ordin.
 La concurs se pot prezenta far-
maciști cu minimum 2 ani experienţă 
profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din legislaţia sanitară (Legea nr. 
95/2006).
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de farmacist specia-
list și este afișată pe site-ul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice 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”.
 Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel.: 0250.74.80.01, int. 3268.

PRIMĂRIA COMUNEI PRAID 
(JUDEŢUL HARGHITA)
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 Medicină de 
familie la Cabinetul medical școlar din 
Praid nr. 260.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menţionează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licenţă și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverinţă de 
confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
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 sănătăţii, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei 
și se va achita la casieria primăriei.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) 
și g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia vor fi afișate la sediul primăriei și pe  
site-ul: www.primariapraid.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unităţii, în termen de 15 zile calen-
daristice 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”.
 Relaţii suplimentare se pot ob-
ţine la sediul instituţiei sau la tel.: 
0266.24.01.75.


