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SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ 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 Medicină legală la 
Serviciul Medicină legală.
 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 
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;
 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 speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, șos. Buzăului nr. 2, 
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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0239.692.222, int. 2174.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SLOBOZIA 
(JUDEȚUL IALOMIȚA)
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 întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Epidemiologie 
la Serviciul Prevenirea infecții-
lor asociate asistenței medicale 
(S.P.I.A.A.M.);
  un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Oftalmologie la 
Compartimentul Oftalmologie.
 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 
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;
 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.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Decebal nr. 3, 
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”.

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ MILITAR 
CENTRAL „DR. CAROL 
DAVILA” BUCUREȘTI
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 întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Anestezie și te-
rapie intensivă în cadrul Secției  
Anestezie și terapie intensivă I - 
personal civil contractual;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Anatomie patologi-
că în cadrul Serviciului de Ana-
tomie patologică - personal civil 
contractual;
  un post cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Cardiologie, cu 
atestat de studii complementare 
în Cardiologie intervențională, în 
cadrul Compartimentului de An-
giografie și cateterism cardiac din 
Laboratorul de Explorări funcțio-
nale invazive - personal civil con-
tractual;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Epidemiologie în 
cadrul Serviciului de Prevenire a 
infecțiilor asociate asistenței me-
dicale - personal civil contractual;
  șase posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la Secția clinică Unitate 
Primire Urgențe - personal civil 
contractual;
  un post cu normă întreagă 
de biolog în cadrul Laboratorului 
de Analize medicale - personal ci-
vil contractual;

  un post cu normă întreagă 
de chimist în cadrul Laboratoru-
lui de Analize medicale - personal 
civil contractual;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie în ca-
drul Cabinetului de Cardiologie 
din Ambulatoriului integrat - per-
sonal civil contractual;
  două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Neurologie în 
cadrul Secției clinice Neurologie 
- personal civil contractual.
 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 
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 
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 spitalu-
lui.
 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.
 Tematicile de concurs se pot 
accesa pe site-ul: www.ms.ro, pe 
site-ul spitalului: www.scumc.ro 
și la avizierul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, str. Mircea Vul-
cănescu nr. 88, sector 1, 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”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul spitalului sau la 
tel.: 021.319.30.51, int. 164.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ DROBETA-TURNU 
SEVERIN 
(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
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 Medicină internă în 
cadrul Centrului Multifuncțional 
Vânju Mare - Cabinetul de Medi-
cină internă;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală 
în cadrul Centrului Multifuncți-
onal Vânju Mare - Cabinetul de 
Chirurgie generală;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie în cadrul 
Centrului Multifuncțional Vânju 
Mare - Cabinetul de Pediatrie;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă în 
cadrul Centrului Multifuncțional 
Strehaia - Cabinetul de Medicină 
internă;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală 
în cadrul Centrului Multifuncți-
onal Strehaia - Cabinetul de Chi-
rurgie generală;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie în cadrul 
Centrului Multifuncțional Streha-
ia - Cabinetul de Pediatrie;
  un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală în cadrul Laborato-
rului de Radiologie și imagistică 
medicală - Compartimentul To-
mografie computerizată.
 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 
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;
 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 va achita la casieria spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Condițiile oferite și te-
matica de concurs sunt pre-
zentate pe site-ul spitalului:  
www.spitjudseverin.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț. În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu 
o zi nelucrătoare, candidații vor 

putea depune dosarele de înscrie-
re inclusiv în prima zi lucrătoare 
după expirarea celor 15 zile. Con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0252.313.751, int. 105.

REPUBLICARE
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
SUCEAVA 
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 în specialitatea Medi-
cină generală la Compartimentul 
Asistență medicală de urgență și 
transport medical asistat - Sub-
stația de ambulanță Câmpulung 
Moldovenesc;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medi-
cină generală la Compartimentul 
Asistență medicală de urgen-
ță și transport medical asistat 
- Substația de ambulanță Gura  
Humorului.
 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 
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;
 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 institu-
ției.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs se 
va afișa pe site-ul instituției:  
w w w. a m b u l a n t a s u ce a v a . r o /
anunturi.html
 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”.


