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REPUBLICARE
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:
 • trei posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Neo-
natologie la Secția Neonatologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Psihi-
atrie pediatrică la Cabinetul de 
Psihiatrie pediatrică;
 • 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 specialita-
tea Radiologie-imagistică me-
dicală pentru Laboratorul de  
Radiologie;

 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Oncolo-
gie medicală la Secția Oncologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Cardio-
logie la Secția Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Neuro-
logie la Secția Neurologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Ortope-
die pediatrică la Compartimentul 
Chirurgie și ortopedie pediatrică;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Urologie 
la Compartimentul Urologie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Medicină de urgență la UPU-
SMURD;
  un post cu normă întreagă 
de biochimist pentru Laboratorul 
clinic.
 Pentru posturile de medic, la 
concurs se pot prezenta medici 
cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în 

specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați în ultimul an de pregătire 
în specialitatea în care se publică 
postul.
 Pentru postul de biochi-
mist, la concurs se pot prezenta  
biochimiști debutanți, biochi-
miști, biochimiști specialiști sau 
principali.
 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 pri-
vind exercitarea profesiunilor de  
biochimist, biolog și chimist, înfi-
ințarea, organizarea și funcționa-
rea 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.

 

Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de vala-
bilitate.
 În cazul posturilor de biolog 
debutant, biochimist debutant 
sau chimist debutant, documen-
tele prevăzute la lit. c) și d) se în-
locuiesc cu declarația pe propria 
răspundere a candidatului.
 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”.

PRIMĂRIA ORAȘULUI BALȘ 
(JUDEȚUL OLT)
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 de familie 
la Cabinetul medical școlar nr. 1.
 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.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale sau în copii legalizate. 
Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de vala-
bilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul primăriei, 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”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul Resurse Uma-
ne - Primăria orașului Balș, str. 
N. Bălcescu nr. 14, sau la tel.: 
0249.450.145.
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