
 POSTURI SCOASE LA CONCURS	 PUBLICITATE 
Nr. 21/27 mai 2022

Anunţuri
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENȚĂ PAȘCANI (JUDEȚUL 
IAȘI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie la Secția 
Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Obstetrică-ginecologie la 
Secția Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie la Compar-
timentul Neonatologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Medicină internă, cu ates-
tat de studii complementare în 
îngrijiri paliative, în cadrul Secției 
Boli cronice (îngrijiri paliative).
 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 adeverință/certifica-
tul de medic specialist sau primar, 
respectiv adeverință de confirmare 
ca rezident ultimul an în speciali-
tatea postului;
 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), 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.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate. Copiile actelor prevă-
zute mai sus se prezintă însoțite 
de documentele originale care se 
certifică pentru conformitate.
 Tematica și bibliografia de 
concurs sunt cele pentru exame-
nul de medic specialist în speciali-
tatea postului și pot fi găsite pe si-
te-ul Ministerului Sănătății (www.
ms.ro - Concursuri).
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, str. Grădiniței nr. 
5, 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 ob-
ține la Serviciul RUNOS al unității, 
tel.: 0232.763.600, int. 110.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. 
NICOLAE RUȘDEA” BAIA MARE 
(JUDEȚUL MARAMUREȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Pneumologie la Secția 
Pneumologie I;
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Pneumologie 
la Secția Pneumologie III;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală.
 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 
dintre 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.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei și se achită la casieria spita-
lului.
 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 este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0262.276.897, int. 114.

SPITALUL MUNICIPAL  
„ANTON CINCU” TECUCI 
(JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:

 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Obstetrică-ginecologie la 
Secția Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Obstetrică-ginecologie 
la Secția Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Neonatologie la Com-
partimentul Neonatologie;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic primar confirmat 
în specialitatea Medicină internă 
la Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Neurologie la Comparti-
mentul Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Medicină generală la Com-
partimentul Boli cronice;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Diabet zaharat, nutriție 
și boli metabolice la Cabinetul de 
Diabet;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Cardiologie la Compar-
timentul Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Boli infecțioase la Cabine-
tul de Boli infecțioase;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase la Cabi-
netul de Boli infecțioase;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la CPU;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic primar confirmat 
în specialitatea Pediatrie la Secția 
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 
dintre 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.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate. Toate documentele se 
prezintă în copie, însoțite de acte-
le originale pentru conformitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului, 
publicată pe site-ul Ministerului 
Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
secretariatul spitalului, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apa-
riția 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”.
 Bibliografia, tematica și infor-
mații suplimentare se pot obține 
la tel.: 0236.811.608 – secretariat; 
0236.812.440, int. 1037 – Biroul 
RUNOS, sau pe site-ul spitalului: 
www.spitaltecuci.com.

SPITALUL ORĂȘENESC AGNITA 
(JUDEȚUL SIBIU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie la Compar-
timentul Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală la 
Compartimentul Chirurgie gene-
rală.
 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 adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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), 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.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul unității.
 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 este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, str. Spitalului 
nr. 10, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0269.510.535; e-mail: spital_agni-
ta@yahoo.com.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI 
(JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic în specialitatea 
Pediatrie la Secția Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Obstetri-
că-ginecologie la Compartimentul 
Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
urgență la Compartimentul de Pri-
miri Urgențe;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neurologie 
la Cabinetul de Neurologie – Am-
bulatoriu.
 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 adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv 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), 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  
postul pentru care candidează;


