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PRECIZĂRI
• La anunțul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Sibiu, jud.
Sibiu publicat în „Viața medicală”
nr. 24 din 18.06.2021, pag. 6, în loc
de: Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, se
va citi: Tematica de concurs este
afișată la sediul spitalului.
• La anunțul Spitalului Clinic
C.F. Timișoara publicat în „Viața
medicală” nr. 24 din 18.06.2021,
pag. 12, pct. c) de la litera B se
anulează.
INSTITUTUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu
modificările și completările, următoarele funcții:
• șef Secția clinică Pneumologie I (medic specialitatea Pneumologie);
• șef Secția Pneumologie X
(medic specialitatea Pneumologie);
• șef Laborator Radiologie și
imagistică medicală (medic specialitatea Radiologie-imagistică
medicală);
• șef Laborator Bacteriologie
(biolog specialitatea Biologie).
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să
candideze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă
confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate;
h) dovadă/adeverință din care
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor
din România;
i) copie xerox a autorizației de
liberă practică sau a certificatului
de membru al Colegiului Medicilor
din România;
j) copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință care să
ateste confirmarea în specialitate
și vechimea în specialitate;

k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a secției/
laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de
concurs.
În secțiile universitare clinice,
laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef
de secție, șef de laborator și șef de
serviciu medical se ocupă de către
un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs
organizat conform prevederilor
alin. (1).
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani
în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin
ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Pentru funcția de șef Laborator Bacteriologie la concurs se pot
prezenta biologi cu cel puţin 5 ani
în specialitate.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost
angajate sau de Colegiul Medicilor
din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la
art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care
au împlinit vârsta de pensionare
conform legii, nu pot participa la
concurs.
Concursul sau examenul va
consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se
susține după subiecte din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei
stabilite pentru obținerea titlului
de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15
zile de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în
termen de minimum 30 de zile și
maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ REȘIȚA
(JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• funcția de farmacist-șef la
Farmacia nr. 221 Staționar I;
• funcția de farmacist-șef la
Farmacia nr. 240 Staționar III;
• un post cu normă întreagă de
farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia nr. 221 Staționar I.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 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 postul 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 spitalului.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Pentru funcțiile de farmacist-șef 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 farmaciști cu minimum
2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va
fi din legislația sanitară (Legea nr.
95/2006).
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului și pe:
www.spitaluljudeteanresita.ro.
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 publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul RUNOS, tel.:
0255.227.830.
SERVICIUL DE
TELECOMUNICAȚII SPECIALE
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare și
Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, funcția

PUBLICITATE

de ofițer medic Medicină de laborator – șef laborator în cadrul
Centrului Medical al instituției cu
sediul în București.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să
concureze;
b) curriculum vitae – model
european;
c) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;
d) copia certificatului de naștere;
e) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;
f) copia livretului militar, unde
este cazul;
g) declarație pe proprie răspundere privind acceptul de a fi
verificat în cazul câștigării concursului sau promovării examenului, în vederea obținerii certificatului/autorizației de acces la
informații clasificate corespunzător/corespunzătoare postului;
h) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal de către
Serviciul de Telecomunicații Speciale;
i) copie xerox de pe diploma
de licență;
j) copia certificatului de confirmare în gradul profesional;
k) copie a certificatului de
membru al Colegiului Medicilor
cu viza pe anul în curs;
l) polița de asigurare pentru
răspundere civilă profesională
valabilă pe anul în curs;
m) 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;
n) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3, pct. 8 și 9 la Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu modificările
și completările ulterioare, inclusiv adeverință cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional la care candidatul este în
evidență în ultimii 5 ani, conform
pct. 8 din anexa menționată mai
sus;
o) copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință care să
ateste confirmarea în specialitate
și vechimea în specialitate;
p) cazierul judiciar;
r) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
funcția pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
La concurs se pot înscrie nu-

mai candidații care au obținut
minimum două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3
la ordin.
La concurs se pot prezenta
medici cu o vechime de cel puțin
5 ani în specialitatea postului. Vechimea în specialitate decurge de
la data confirmării și încadrării ca
medic specialist.
Candidații vor parcurge următoarele etape eliminatorii: a) examinare psihologică; b) evaluare a
cunoștințelor de limbă străină; c)
evaluare la pregătirea fizică.
Tematica și bibliografia de
concurs se află pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale: www.sts.ro, secțiunea „Carieră” și la sediul instituției din
Splaiul Independenței nr. 323A,
sector 6, București.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității, str. Oltețului
nr. 30, sector 2, București, 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.: 021.202.24.93;
021.202.24.14.
SPITALUL GENERAL C.F.
GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică
la Farmacia cu circuit închis.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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
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 postul pentru care candidează;
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h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate și a actelor
de stare civilă.
Taxa de concurs este de 150 de
lei și se va achita la casieria 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 farmacist cu
drept de liberă practică.
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 publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul RUNOS,
tel.: 0236.460.795; 0236.475.768;
0236.475.764, int. 104.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ REȘIȚA
(JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN)
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 Medicină internă la Secția Medicină
internă II;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea
Cardiologie la Secția Cardiologie;
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Epidemiologie la Serviciul de Supraveghere,
prevenire și limitare a infecțiilor
asociate asistenței medicale;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea
Medicină internă la Cabinetul de
Medicină internă – Centrul de Sănătate Multifuncțional Bozovici;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Chirurgie
generală la Cabinetul de Chirurgie generală – Centrul de Sănătate
Multifuncțional Bozovici.
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari confirmați
în specialitatea 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
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 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 postul 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 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 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.:
0255.227.830.
SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BISTRIȚA
(JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Secția Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an
confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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
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 postul 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 specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul: www.ms.ro la
rubrica: Informare/ Cursuri, concursuri, examene/ Tematici.
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 publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul RUNO, tel.:
0263.214.818.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL
ANDREI” CONSTANȚA
(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 primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă:
• un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Anestezie și terapie
intensivă.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 (certificat profesional curent);
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 postul pentru care candidează - A5;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) curriculum vitae;
j) copia actului de identitate în
termen de valabilitate, certificat
de naștere, certificat de căsătorie
(după caz).
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 specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
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 publicarea în
„Viața medicală”.
SPITALUL MUNICIPAL
MEDGIDIA
(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 primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția
Chirurgie generală;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în
specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală;
• două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat
în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul de Supraveghere,
prevenire și limitare a infecțiilor
asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul de Primiri
Urgențe;
• un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție
și boli metabolice la Cabinetul de
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 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 postul 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 afișată la sediul spitalului.
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 publicarea în
„Viața medicală”.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL
MEDGIDIA
(JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI.
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari confirmați
în specialitatea 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
concureze;
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 pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 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 postul 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 afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organi-

