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SANATORIUL 
BALNEOCLIMATERIC 

DE COPII BUŞTENI 
(JUDEŢUL PRAHOVA)

organizează
CONCURS

în conformitate cu prevederile Legii nr, 
95/2006 şi a Ordinului m .s, nr. 2fi^2007d 

pentru ocuparea funcţiei de 
director medical.

Concursul se va desfăşura în perioada 20 - 
26 septembrie 2017 ia sediul unităţii din str. 
Fântânii nr. 3T Buşteni, judeţul Prahova,

La concurs/examen se pot înscrie candida
ţii care îndeplinesc» cumulativ* criteriile gene
rale şi specifice»

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de 

urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical 

(fizic şi neuropslhic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform 

ptevederilor Legii nr» 19/2000* privind sistemul 
pubiic de pensii şi alte drepturi de asigurări so
ciale,

Criterii specifice:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universi

tar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în profil medicină;

b) sunt confirmaţi ca medic specialist sau 
primar;

c) au cel puţin 2 ani vechime ca medic spe
cialist sau au competenţâ/atestat în manage
mentul serviciilor de sănătate ori sunt absol
venţi ai cursului de management spitalicesc;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină următoarei* documente:

• cererea de înscriere;
• copte de pe actul de identitate;
• copie legalizata de pe diploma de licenţă 

sau de absolvire, după caz;
• cu maritim vi tae;
• adeverinţa care atestă vechimea în gra

dul profesional sau in specialitatea studiilor, 
după caz;

• cazierul judiciar;
• copii de pe diplomele de studii şi alte 

acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe 
medicale, cadru didactic universitar de preda
re, participarea Ja programe de cercetare acre
ditate, efectuarea unor specializări, cursuri, 
stagii* competenţe/atestate etc., în funcţie de 
postul pentru care concurează;

• declaraţia pe propria răspundere privind 
colaborarea cu Securitatea înainte de anul 
1989;

• adeverinţă drn care să rezulte că este apt 
medical, fizic şi neuropsihic;

• proiectul/!narare* de specialitate;
• recomandarea senatului instituţiei de 

învăţământ medical superior în cauză;
• aprobarea managerului;
• avizul consiliului de administraţie al spi

talului»
Dosarele de înscriere se depun personal la 

Sanatoriul Balneoclimateric de Copii până la 
1L09.3017, ora 13,00.

Ţemcle-cadru pentru proiectul de mana
gement şt bibliografia sunt afişate pe site-ul 
unităţi i ivj v} v. sasxatQriulbasteni. ro

Re I a ţî i suplimentare se pot obţ ine 1 a sedl u I 
unităţii.

SPITALUL MUNICIPAL 
PLOIEŞTI

(JUDEŢUL PRAHOVA)
scoate la 

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările şi modificările 
ulterioare, următoarele posturi:

■  un post de medic specialist confirmat In 
specialitatea Medicină generală la Biroul Ma
nagementul calităţii serviciilor medicale;

■ un post de farmacist specialist Farmacie 
clinică la Farmacia cu circuit închis;

■ un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Psihiatrie la Ambulatoriul inte
grat;

»  un post de medic primar confirmat în 
specialitatea Oncologie medicală Ia Secţia On
cologie;

■ un post de medic primar confirmat în 
specialitatea Anatomie patologică pentm La
boratorul de Anatomie patologica.

Dosarul de înscriere Ia concurs va cuprinde 
următoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să concureze;

• copie xerox de pe diploma de medic/far- 
macist şi adeverinţâ/cartificat de confirmare în 
gradul profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

• dov3da/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute ]a art. 455 alin. (1) lit, e) sau f), Ia art. 541 
alin, (1) iît. d) ori e), respectiv la art. 628 alin
ţi)  fit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată* cu 
modificările ulterioare;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Ia ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că 

este apt din punct do vedere fizic şi neuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

•  chitanţa de plată a taxei de concurs;
• copta actului de identitate în termen de 

valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de Ici, 
Tematica de concurs şi bibliografia vor fi 

afişate la sediul unităţii.
înscrierile la concurs se Fac la sediul spita

lului, str. Ana I pitesc a nr. 59, Compartimentul 
RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de

mmm scoase la concurs
la apariţia acestui anunţ, iar concursul se orga
nizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de 
zile de la publicarea în „Viaţa medicală".

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 
0244,52.39,04, im. L 3 6,

SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTĂ ALEXANDRIA 
(JUDEŢUL TELEORMAN)

scoate la 
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord.: m.s. nr.
869/2015, cu completările şi modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
•  un post de medic specialist confirmat în 

specialitatea Pediatrie la Secţia Pediatrie;
M două posturi de medic specialist confir

mat în specialitatea ATI la Secţia ATI;
tt un post de medic specialist confirmat în 

specialitatea Dermatovenerologie la Compar
timentul Dennatoverwricc;

■  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Secţia Cardiologie;

W un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Gastroenterologie la Cabinetul 
de Gastroenterologie -  Ambulatoriul:integrat;

■ două posturi efe medic specialist confir
mat în specialitatea Boli infecţioase la Secţia 
Boţi infecţi oase;

■ un post de medic primar confirmat ?n 
specialitatea Chirurgie generală, cu competen
ţe in Chirurgie oncologică şi Chirurgie laparc- 
s copică, la Secţia Chl rurgie II;

■ un post de medic primar confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagistică medicală, 
cu competenţe în Eeografie generală $î Tomo
grafie computerizată, pentru Laboratorul de 
Radiologie şi imagistică;

■ patru posturi de medic specialist con
firmat în specialitatea Medicină de urgenţă Io 
UPU;

• patru posturi de medic specialist con
firmat în specialitatea Medicină de urgenţă la 
CPU Videle.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să concureze;

• copie xerox dc pe diploma de medic şi 
adeverinţă/ccrtificat de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pc anul în curs;

• dovada/înscrisui din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute Ja art, 455 alin, (1) llt. e) sau D> la art. 541 
alin. (1) lit. d) ori e)> respectiv la art. 628 alin. 
(1) Ut. d) sau e) din Legea nr. 95/20D6 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3  la ordin;

• casierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte câ 

este apt din punct de vedere fi sic şi lieuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentiu postul 
pentru care candidează;

• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de 

valabilitate.
Taxn de concurs este de 150 de lei şi se 

achí Că Ia casieria spi tain E ui.
Tematica de concurs este cea pentru exa

menul de medic specialîst/primar.
înscrierile la concurs se fac la sediul uni

tăţii, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariţia acestui anunţ, iar concursul se organi
zează în perioada cu prinsă între 31 şi 90 de zile 
de la publicarea în „Viaţa medicală". •

Relaţii suplimentare se pot obţine Ia Servi
ciu I RUNOS, tei.: 0247,30»67»58,

SPITALUL CLINIC CF 
ORADEA

(JUDEŢUL BIHOR)
scoate Ia 

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.-m.s. nr.

869/20J 5, cu completările şi modificările 
ulterioare, următoarele posturi:

■ un post de medic în specialitatea Diabet 
zaharat, nutriţie şl boli metabolice la Cabine
tul de Diabet zaharat, nutriţie şi boli metaboli
ce -  Ambulatoriul Integrat;

■ un post cu jumătate de normă de medic 
în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul 
de Medicina muncii -  Ambulatoriul integrat»

La concurs se pot prezenta medici cu drept 
de liberă practică, specialişti sau primari con
firmaţi în specialitatea respectivă,:rezidenţi 
aflaţi în ultimul an de pregătire In special ba
tea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să concureze;•  copie xetox de pe diploma de medic şi arfeverinţă/certîficat de confirmare în gradul profesional;

• copie a certificatului de membrii al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe amil în curs;

• dovada/înscrisui din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), Ia art, 541 
alin. (1) IU, d) ort c), respectiv la art.: 628 alin. 
(1) lit, d) sau e) din Legea nr» 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările u Ete rioa re;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3  lă ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că 

este apt din punct de vedere fizic şi heuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

• chitanţă <le plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de ISO de lei. 
Tematica de concurs este cea pentru exa

menul de medic specialist.
înscrierile I a concu rs se fac în termen de l  S 

zile calendaristice de ia apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioada cu
prinsă între 31 şi 9£> de zile de Ia publicarea în 
„Viaţa medicală'*.

SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTĂ 

DROBETA-TURNU 
SEVERIN

(JUDEŢUL MEHEDINŢI)
scoate Ea 

CONCURS
în conformitate cu prevederile Qrd.m.s, nr.

869/2015, cu completările şi modificările 
ulterioare, un post de medic dentist/stomato- 

log cu drept de liberi practică la 
UP U-stomatologie.

Dosarul de înscriere ia concurs va cuprinde 
următoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să concureze;

• copie xerox de pe diploma de medic şi 
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

• dovad^înscrlsul din care să rezulte c i 
nu ¡-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art. 455 alin, (1) Iît» e) sau f)> 1* art. 541 
alin. (I) lit, d) ori e), respectiv la art, 628 alin, 
(1) lit. d) sau e) din Legea nr, 95/2006 privind 
reforma In domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr, 3 ia ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că 

este apt din punct de vedere fizic şi neuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de 

valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 do Iei. 
Condiţiile oferite şi tematica de concurs 

sunt postate pe site-uh www.spitiudseverituro 
înscrierile Ia concurs se fac la sediul uni

tăţii, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariţia acestui anunţ, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile 
de la publicarea în „Viaţa medicală".

Relaţii suplimentare se pot obţine ia Servi
ciul RUNOS, te l ;  0252,31,37,51, irit, 105,

SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTA 

„DR. FOGOLYÂN 
KRISTOF”

SFÂNTU GHEORGHE 
(JUDEŢUL COVASNA)

scoate la 
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m,s, nr, 
S69/2015.CU completările şi modificările ulte
rioare, un post de medic specialist confirmat 

în specialitatea Hematologie la Compartimen
tul Hematologie -  temporar vacant 

pană Ia 1 mai 2018.
D os arul de însori ere I a co ncurs va cupri nde 

următoarele acte;
• cerere în care se menţionează postul 

pentru care doreşte sa concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şi 

adeveri nţă/certi fi cat de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru ai orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

• dovada/înscrisui din care să rezulte că 
m  i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art. 455 afin. (I) )ît. e) sau 0 ,  la art. 541 
alin. (1) lit, d) ori e), respectiv la art. 628 alin. 
(1) lit. d) sau c) din Legea nr, 9S/2006 privind 
reforma în domeniu] sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Ia ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că 

este apt din punct de vedere fizic şi neuropsl- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de 

valabilitate.
Taxa dc concurs este de 150 dc Ici. 
Tematica dc concurs va fi cea pentru exa

menul de medic specialist.
înscrierile Ia concurs se fac la sediul uni

tăţii, în termen de 10 zile calendaristice de la 
apariţia acestui anunţ. Iar concursul se orga
nizează in maximum 30 de zile lucratoare de 
la publicarea în „Viaţa medicală’', dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de Ia încheierea 
înscrierilor,

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

scoate Ia 
CONCURS

In conformitate cu prevederile Legii nr, 
319/2003. un post de cercetător ştiinţific 

(medic specialist Ortopedie şi traumatologie) 
pentru Laboratorul de cercetare Ortopedie şî 

traumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 

obligatoriu următoarele acte:
• cerere-tip de înscriere;
• copii legalizate de pe diploma de baca

laureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori 
echivalentă, însoţite de foaia matricolă, pre

cum şi copie legalizată de pe canea de muncă 
sau copie-extras din Registrul generai de evi
denţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

• copie legalizată de pe diploma de doctor 
în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţi
fice ori academice;

• curriculum vitae;
• lista lucrărilor publicate, însoţită de câte 

uri exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezenta
tive;

• alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau 
reglementările în vigoare;

• chitanţa de plată a taxei de concurs,
Taxa de concurs este de ISO de lei,
înscrierile la concurs se fac în termen de 30

de zile de la data publicării anunţului.
Durata şi finalizarea concursului este do 30 

de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul 
comisiei de concurseşi de45 de zile. Ia nivelul 
instituţiei sau al unităţii organizatoare a con
cursului, de la depunerea raportului comisiei 
de concurs.

SPITALUL MUNICIPAL 
FILANTROPIA CRAIOVA 

(JUDEŢUL DOLJ)
scoate la 

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m,s» nr.
869/201S, cu completările şi modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
•  un post de medic specialist confirmat In 

specialitatea Cardiologie la Secţia clinica Car
diologie;

•  un post de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Secţia clinică Car
diologie- Cabinet -Ambulatoriul integrat;

•  un post de medic specialist confirmat 
In specialitatea Neonatologie la Secţia clinică 
Neonatologie;

•  un post de medic specialist confirmat In 
specialitatea Hematologie la Secţia clinică He
matologie,

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
armatoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să concureze;

• copie xerox de pe diploma de medic şi 
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

• dovada/înscrisui din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute la art» 435 alin. (1) Ut, e> sau f}> fe art» 541 
alin, (1) lit» d) ori e), respectiv la art. 628 alin. 
(1) lit» d) sau e) din Ugea nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniu) sănătăţii, republicaţi, cu 
modificările ulterioare;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Ia ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că 

esre apt din punct de vedere fi2îc şl neuropsl- 
hlc pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului do identitate în termen de 

valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de Iei.
Tematica de concurs şi bibliografia 

sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-uh 
www.ţUantropifi.ro

înscrierile la concurs sc fac în termen de 15 
zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, 
iar concursul se organizează în perioada cu
prinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea in 
„Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Servi
ciul RUNOS, tel.: 0251 »30,75-00.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” 
HUŞI (JUDEŢUL VASLUI)

scoate la 
CONCURS

iii conformitate cu prevederile Ord. m.s, nr.
869/2015, cu completările şi modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
■  două posturi de medic în specialitatea 

Medicină de urgenţă la CPU;
M un post de medic în specialitatea Diabet 

zaharat, nutriţie şi boli metabolice Ia Cabine
tul de Diabet zaharat, nutri ţie şl boli metaboli
ce;

*  un post de medic în specialitatea Medi
cină internă la Secţia Medicină internă;

*  un post de medic în specialitatea Medi
cină internă k  Secţia Medicină interna cronici;

*  un post de medic în specialitatea Neuro
logie la Secţia Neurologie;

ii  un post de medic în specialitatea Pedia
trie la Compartimentul Pediatrie;

M un post de medic în specialitatea ORL Ia 
Cabinetul de ORL;

» u n  post de medic în specialitatea ATI ta 
Secţia ATT;

m un post de medic în specialitatea Orto
pedie şi traumatologie la Compartimentul Or
topedie şi traumatologie;

»  un post de medic în specialitatea Cardi
ologie la Cabinetul de Cardiologie din cadrul 
Ambulatoriului integrat;

■ un post de medic în specialitatea Pneu- 
mologie la Compartimentul Pneumologte;

■ un post de medic în specialitatea Epi
demiologie !a Compartimentul de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicate,

La concurs se pot prezenta medici cu drept 
de liberă practică, specialişti sau primari con
firmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi 
a fi aţi în ultimul an de pregătire în specialita
tea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:

*  cerere in care se menţionează postul - 
pentru care doreşte să concureze;

• copie xerox de pe diploma de medic şi 
adeveri nţă/certi ficat de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs;

• dovada/înscrisui din care s i rezulte că 
nu i-a fost aplicată una djn sancţiunile prevă
zute la art.4S5 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 sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nu 3 Iu ordin;

• cazierul judiciar,
• certificat medical din care să rezulte câ 

este apt din punct de vedere fizic şi neuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de 

valabilitate.
Taxa de concura este de ISO de lei.
Copiile documentelor de mai sus vor fi în

soţite de actele originale,
Tematica dc concurs va fi afişată la sediul 

spitalului
Înscrierile Ia concurs se fac la sediul unită

ţii, str» 1 Decembrie nr, 40, în termen de 15 zile 
calendaristice de ia apariţia acestui anunţ, iar 
concursul se organizează în perioada cuprinsa 
între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală".

Reiaţii suplimentare se pot obţine la Biroul 
RUNOS, tel.: 023548.10.81, int. 104.

SPITALUL DE BOU 
CRONICE „SF. LUCA” 

BUCUREŞTI
scoate Ea 

CONCURS
m  conformitate cu prevederile Ord. m.s, nr. 

869/2015, cu completările şi modificările ulte
rioare, un post de biolog debutant 

pentru Laboratorul de analize 
medicale-bacterlologie.

Dosarul de înscriere Ia concurs va cuprinde 
următoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să concureze;

• copie xerox de pe diploma de biolog şi 
adeverinţă/certificar de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

• dovada/înscrisui din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute ta
art, 39 alin, (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochjinîst, biolog şi chimist» înfiinţarea, orga
nizarea şi funcţionarea QBBCSSR;

• acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut în Anexa nr. 5 la ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte c i 

este apt din punct de vedere fizic şi neuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

• chitanţa de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de 

valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de leî.
La depunerea dosarelor de înscriere, can

didaţii au obligaţia de a prezenta şl originalele 
actelor depuse la dosar.

Tematica de concurs este cea pentru exa
menul de biolog, specialitatea bacteriologic şi 
din bibliografia pentru asigurarea calităţii în 
laboratoarele de analize medicale.

hrscrierile la concura se fee la sediul uni
tăţii, în termen de 15 zile calendaristice de ia 
apariţia arestul anunţ, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 do zile 
de la publicarea în „Viaţa medicală’ .

Data concursului va fi publicata pe site-ul: 
mmip/ffltate/îRCfl.ro -  Secţiiuţea Concursuri»

SPITALUL GENERAL CF 
GALAŢI

scoate la 
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr, 
869/2015, cu completările şi modificările ulte
rioare, un post de farmacist cu drept de liberă

practică la farmacia cu circuit închis.
Dosarul de înscriere Ia concura vh cuprinde 

următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul 

pentru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de farmacist 

şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul 
profesional;

• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

• dovada/înscrisui din care $ă rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevă
zute ia art» 455 alin. (1) lit, e) sau Op fe art, 541 
alin. (1) Ut. d) ori eh respectiv ia art. 628 alin. 
( i)  IU. d) sau c) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare;

• i*cte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevăzut in Anexa nr. 3 Ia ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că 

este apt din punct de vedere fizic şi neuropsi- 
hic pentru exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează;

•  chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în temnen de 

valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs se găseşte la sediul 

spitalului.
Înscrierile la concurs se fee in termen de 15 

zile calendaristice de Ia apariţia acestui anunţ* 
Iar concursul se organizează în perioada cu
prinsă intre 31 şi 90 de zile de la publicarea în 
„Viaţa medicală’ .

http://www.spitiudseverituro

