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 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde documentele prevă-
zute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. 
ministrului apărării naționale nr. 
M.70/2016, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 421/2016, completat cu 
documentele prevăzute la art. 6, 
alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, astfel:
 a) cerere de înscriere la selec-
ție, în care candidatul menționea-
ză postul pentru ocuparea căruia 
dorește să participe la selecție – 
document tipizat;
 b) copia certificatului de naște-
re;
 c) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 d) fișa de examinare medicală 
– document tipizat;
 e) fișa cu principalele date de 
stare civilă – document tipizat;
 f) certificat de cazier judiciar în 
original;
 g) copie xerox de pe diploma 
de licență;
 h) copie a certificatului de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, respec-
tiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști cu viza pe 
anul în curs - conform cerințelor 
postului;
 i) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 j) copia poliței de asigurare 
malpraxis;
 k) 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;
 l) adeverință eliberată de me-
dicul de familie din care să rezulte 
antecedentele medicale patologi-
ce și faptul că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 m) formular de bază-date per-
sonale – document tipizat;
 n) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 
869/2015;
 o) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalu-
lui.
 Documentele prevăzute la lit. 
f), k) și l) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate. Documentele tipizate 
se asigură candidaților prin gri-
ja spitalului, se completează de 
candidați și se depun la dosar în 
termenul legal, cu excepția fișei de 
examinare medicală. Documentele 
se prezintă și în original și se resti-
tuie după certificarea copiilor. 
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 Persoanele care vor fi decla-
rate câștigătoare în urma finali-
zării examenului/concursului vor 
fi chemate/rechemate în activi-
tate în corpul ofițerilor cu gradul 
maxim locotenent, în funcție de 
vechimea în specialitate, și vor 
dobândi calitatea de cadru mili-
tar în activitate, cu drepturile și 
obligațiile ce decurg din aceasta. 
De asemenea reiterăm faptul că în 
conformitate cu prevederile art. 8, 
alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 
cu completările și modificările ul-
terioare, „cadrele militare în acti-
vitate au obligația să participe la 
misiuni în afara teritoriului statu-
lui român, în funcție de cerințele  

Ministerului Apărării Naționale, 
pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate de România prin conven-
ții și tratate internaționale”.
 Condițiile generale și specifice 
pentru selecționarea candidaților 
în vederea chemării/rechemării 
în activitate, în corpul ofițerilor, 
sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. 
ministrului apărării naționale nr. 
M.70/2016, cu modificările ulteri-
oare, ordin pentru aprobarea Con-
dițiilor și a Metodologiei privind 
chemarea/rechemarea în activi-
tate, în corpul ofițerilor, în vede-
rea ocupării posturilor de medic, 
medic dentist, farmacist, biolog, 
biochimist, în unitățile și structu-
rile sanitare din rețeaua Ministe-
rului Apărării Naționale, publicat 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
421/03.06.2016, cu modificările 
ulterioare (au vârsta de cel mult 
45 de ani la data acordării gradului 
și numirii în funcția pentru care a 
candidat).
 Procedura de selecție presupu-
ne parcurgerea următoarelor eta-
pe:
 – înscrierea candidaților;
 – verificarea îndeplinirii con-
dițiilor de participare la preselec-
ție;
 – preselecția;
 – concursul/examenul;
 – efectuarea verificărilor în 
vederea autorizării accesului la in-
formații clasificate.
 Preselecția constă în parcur-
gerea următoarelor probe elimi-
natorii de aptitudini: a) evaluarea 
psihologică; b) evaluarea nivelu-
lui pregătirii fizice; c) examinare 
medicală. Probele de aptitudini se 
desfășoară în ordinea prevăzută 
mai sus, iar la fiecare probă parti-
cipă numai candidații care au fost 
declarați „admis” la proba anteri-
oară. La examinarea psihologică 
participă numai candidații decla-
rați „admis” în urma verificării do-
sarelor de înscriere.
 Evaluarea psihologică se des-
fășoară prin grija Centrului de 
investigații socio-comportamen-
tale, cu aprobarea șefului Direcți-
ei generale management resurse  
umane.
 Evaluarea nivelului pregăti-
rii fizice se desfășoară prin grija 
structurii de specialitate din ca-
drul Ministerului Apărării Națio-
nale.
 Baremele de promovare pri-
vind evaluarea psihologică și nive-
lul pregătirii fizice, locul și perioa-
da desfășurării lor, se vor comuni-
ca ulterior candidaților.
 Examinarea medicală se desfă-
șoară în conformitate cu prevede-
rile Ordinului nr. M.55/107/2.587
/C/10.357/210/496/831/2014 pen-
tru aprobarea baremelor medica-
le privind efectuarea examenului 
medical pentru admiterea în uni-
tățile/instituțiile de învățământ 
militar, de informații, de ordine 
publică și de securitate națională, 
pe perioada școlarizării elevilor și 
studenților în unitățile/instituțiile 
de învățământ militar, de informa-
ții, de ordine publică și de securi-
tate națională, pentru ocuparea 
funcțiilor de soldat/gradat profesi-
onist, precum și pentru candidații 
care urmează a fi chemați/reche-
mați/încadrați în rândul cadrelor 
militare în activitate/polițiștilor în 
serviciu/funcționarilor publici cu 
statut special din sistemul admi-
nistrației penitenciare, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
în cadrul unităților și structurilor 
sanitare care organizează selecția 
sau care asigură expertiza medi-
cală de specialitate pentru perso-
nalul unității unde se află postul 
vacant, iar costurile acesteia se 
suportă de către fiecare candidat.

 Înscrierile la selecție se fac la 
sediul Spitalului Militar de Urgen-
ță „Regina Maria” Brașov, în ter-
men de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar prese-
lecția și concursul se vor organiza 
și desfășura în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul Resurse Umane al 
spitalului, tel.: 0268.416.393, int. 
111 sau 113.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SLOBOZIA 
(JUDEȚUL  IALOMIȚA)
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 în specialitatea Neonatolo-
gie la Secția Neonatologie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Pediatrie la Secția Pediatrie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
ATI la Secția ATI;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Radiologie-imagistică medicală 
pentru Laboratorul de Radiologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Oncologie 
medicală la Secția Oncologie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Cardiologie la Secția Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neurologie 
la Secția Neurologie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Medicină de urgență la UPU-
SMURD;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicina 
muncii la Cabinetul de Medicina 
muncii.
 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 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;
 j) declarație scrisă că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte ce-l 

fac incompatibil cu postul pentru 
care dorește să concureze.
 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 la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Decebal nr. 3, în 
termen 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”.

SPITALUL JUDEȚEAN  
DE URGENȚĂ SLOBOZIA 
(JUDEȚUL  IALOMIȚA) 
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 primar confirmat în specia-
litatea Medicină internă la Secția 
Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Oncologie medicală la Sec-
ția Oncologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Psihiatrie la Cabinetul 
de Psihiatrie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de laborator 
pentru Laboratorul clinic;
 • un post cu normă întreagă de 
biolog pentru Laboratorul clinic.
 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, republica-
tă, cu modificările ulterioare, ori 
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau 
d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de bi-
ochimist, biolog și chimist, înfiin-
țarea, organizarea și funcționarea 
OBBCSSR;
 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;
 j) declarație scrisă că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte ce-l 
fac incompatibil cu postul pentru 
care dorește să concureze.
 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 la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Decebal nr. 3, în 
termen 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”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN 
KRISTÓF” SF. GHEORGHE 
(JUDEȚUL COVASNA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Secția ATI;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic rezident ultimul 
an confirmat în specialitatea Ane-
stezie și terapie intensivă la Secția 
ATI;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de labora-
tor pentru Laboratorul de Analize 
medicale;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist rezident ulti-
mul an în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie și ima-
gistică medicală;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la UPU-SMURD;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală, cu competență în To-
mografie computerizată la UPU-
SMURD (radiologie/C.T.);
 • un post cu normă întrea-
gă de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Radio-
logie-imagistică medicală la UPU-
SMURD (radiologie);
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie la UPU-
SMURD (pediatrie);
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Pediatrie la 
UPU-SMURD (pediatrie).
 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 pen-
tru exercitarea activității pentru  
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