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REPUBLICARE
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI 
PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
JEBEL (JUDEȚUL TIMIȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Psihiatrie la 
Secția Psihiatrie II;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Psihiatrie la 
Secția Psihiatrie III.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați 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 menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 Copiile documentelor de mai sus 
se prezintă însoțite de documentele 
originale. Documentele prevăzute la 
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabili-
tate.
 Condițiile pe care le oferă spitalul 
sunt: unitate sanitară cu personal tâ-
năr, localitate fără zonă cu calamități 
situată la 24 km de Timișoara, fără to-
xicitate, cu spor de periclitate pentru 
condiții deosebite de muncă.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea Psihiatrie, postată 
pe site-ul MS: www.ms.ro la rubrica: 
Specialiști/Examene și concursuri na-
ționale – http://www.ms.ro/tematici- 
examen-specialist/
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice 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 tel.: 0256.39.44.42, int. 16.

CENTRUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE MEDICO-MILITARE 
(U.M. 02433) BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de biochimist debu-
tant pentru Laboratorul de Toxicolo-
gie clinică din Secția Toxicologie-far-
macologie și protecție medicală îm-
potriva efectelor STL – personal civil 
contractual.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 

confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 ulterioa-
re, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) 
sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochi-
mist, biolog și chimist, înființarea, or-
ganizarea și funcționarea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate (B.I., C.I. sau pa-
șaport).
 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.
  În cazul posturilor de biolog debu-
tant, biochimist debutant sau chimist 
debutant, documentele prevăzute la 
lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația 
pe propria răspundere a candidatului.
 Tematica de concurs este cea 
corespunzătoare pentru postul men-
ționat.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice 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 tel.: 021.315.64.53, Resurse Uma-
ne U.M. 02433 București.

SPITALUL CLINIC C.F.R. CRAIOVA 
(JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, funcția de 
farmacist-șef la Farmacia spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) curriculum vitae;
 k) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste confirmarea în specialitate și 
vechimea în specialitate, adeverință 
în completare a carnetului de muncă 
după 01.01.2011, precum și fila sala-
riatului din REVISAL.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 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 
candidații care au obținut 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 experiență 
profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din legislația sanitară (Legea nr. 
95/2006).
 Tematica de concurs se află la 
Compartimentul RUNOS.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Știrbei Vodă nr. 6, 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 publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la tel.: 0251.53.24.36.

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI 
(JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Psihiatrie;
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialita-
tea Chirurgie generală.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) copie de pe carnetul de muncă 
sau adeverințe din care să reiasă ve-
chimea în muncă și în specialitate.
 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.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice 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 Biroul RUNOS, tel.: 0234.26.22.20, 
int. 106 sau 0761.100.942.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI 
(JUDEȚUL BACĂU) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Urologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infecțioa-
se;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Oftalmologie;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Pediatrie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Recuperare, 
medicină fizică și balneologie;

  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Cardiologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ORL;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ATI.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați 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 menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) copie de pe carnetul de muncă 
sau adeverințe din care să reiasă ve-
chimea în muncă și în specialitate.
 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.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice 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 Biroul RUNOS, tel.: 0234.26.22.20, 
int. 106 sau 0761.100.942.

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE 
RECUPERARE TECHIRGHIOL 
(JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Recuperare, medicină fizică și 
balneologie la Secția spital Recupera-
re, medicină fizică și balneologie II;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Recuperare, medicină fizică 
și balneologie la Secția spital Recu-
perare medicală neuro-psiho-motorie 
copii.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate și act de naștere, 
căsătorie;
 j) copie de pe cartea de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste confirmarea în specialitate și 
vechimea în specialitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Copiile actelor prevăzute mai sus 
vor fi însoțite de documentele origina-
le pentru conformitate. 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 specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice 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 obți-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
0241.48.17.57.

SPITALUL DE BOLI PSIHICE 
CRONICE BORȘA 
(JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, funcția de  
farmacist-șef la Farmacia spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale 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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 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 
candidații care au obținut 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 experiență 
profesională.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din legislația sanitară (Legea nr. 
95/2006).
 Tematica este afișată la sediul 
unității și pe site-ul: www.spitalpsihi-
atrieborsa.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, Compartimentul Resurse 
Umane, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, 
iar concursul se organizează în peri-
oada cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la sediul spitalului, str. Principală  
nr. 258, sau la tel.: 0264.35.52.87.


