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	 Proba	clinică	sau	proba	practi-
că	se	susține	pe	baza	metodologiei	
stabilite	 pentru	 obținerea	 titlului	
de	medic	specialist.
	 Pe	website-ul	spitalului	se	afi-
șează	 anuntul	 de	 concurs,	 biblio-
grafia	de	 concurs	 și	 temele-cadru	
pentru	proiectul	de	management.
	 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	publica-
rea	în	„Viața	medicală”.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	sediul	spitalului	sau	la	tel.:	
0251.311.627.

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII 
CĂLĂRAȘI
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	un	
post	 cu	 normă	 întreagă	 de	medic	
specialist	 confirmat	 în	 speciali-
tatea	 Expertiză	 medicală	 a	 capa-
cității	 de	 muncă	 la	 Cabinetul	 de	
Expertiză	 medicală	 a	 capacității	
de	muncă	Lehliu-Gară.
	 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	
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	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.
	 Pentru	 documentele	 solicitate	
în	copie,	candidații	trebuie	să	pre-
zinte	și	actele	originale,	care	vor	fi	
verificate	 pentru	 conformitate	 de	
către	 persoana	 desemnată	 pentru	
înscrierea	candidaților	la	concurs.	
Documentele	 prevăzute	 la	 lit.	 d),	
f)	și	g)	sunt	valabile	trei	luni	și	se	
depun	la	dosar	în	termen	de	vala-
bilitate.

	 Tematica	 și	 bibliografia	 de	
concurs	 sunt	 cele	 pentru	 exame-
nul	 de	 medic	 specialist	 în	 speci-
alitatea	postului	 și	va	fi	afișată	 la	
sediul	instituției.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	 Casei	 Județene	 de	 Pensii	
Călărași,	 str.	 Flacăra	 nr.	 57-59,	 în	
termen	de	15	zile	calendaristice	de	
la	apariția	acestui	anunț,	 iar	con-
cursul	 se	organizează	 în	perioada	
cuprinsă	între	31	și	90	de	zile	de	la	
publicarea	în	„Viața	medicală”.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	sediul	instituției	sau	la	tel.:	
0242.315.235;	 0242.318.959,	 int.	
117.

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 
(JUDEȚUL VRANCEA)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioare,	
funcția	de	farmacist-șef	la	Farma-
cia	cu	circuit	închis.
	 Dosarul	de	înscriere	la	concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționea-
ză	 funcția	 pentru	 care	 dorește	 să	
candideze;
	 b)	 copie	 xerox	 de	 pe	 diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	de	 speci-
alist	sau	primar;
	 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,	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	spitalu-
lui.
	 Documentele	 prevăzute	 la	 lit.	
d),	f)	și	g)	sunt	valabile	trei	luni	și	
se	depun	la	dosar	în	termen	de	va-
labilitate.
	 La	 concurs	 se	 pot	 înscrie	 nu-
mai	candidații	care	au	obținut	mi-
nimum	două	puncte	din	cele	pre-
văzute	la	pct.	9	din	Anexa	nr.	3	la	
ordin.
	 La	concurs	se	pot	prezenta	far-
maciști	cu	minimum	2	ani	experi-
ență	profesională.
	 Pentru	proba	scrisă	un	subiect	
va	fi	din	legislația	sanitară	(Legea	
nr.	95/2006).
	 Tematica	de	concurs	și	biblio-
grafia	vor	fi	afișate	la	sediul	spita-
lului.
	 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	 Biroul	 RUNOS,	 tel.:	
0237.640.777,	int.	151.

SPITALUL GENERAL C.F. 
GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	ur-
mătoarele	posturi:
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	Medicină	internă	la	Sec-
ția	Medicină	internă;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	 medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Pneumologie	 la	 Ca-
binetul	 de	Pneumologie	–	Ambu-
latoriul	de	specialitate	C.F.	Buzău.
	 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	
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	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	spitalu-
lui.
	 Documentele	 prevăzute	 la	 lit.	
d),	f)	și	g)	sunt	valabile	trei	luni	și	
se	depun	la	dosar	în	termen	de	va-
labilitate.
	 Tematica	 și	 bibliografia	 de	
concurs	 sunt	 cele	 pentru	 concur-
sul	de	ocupare	de	post	de	medic	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.:	
0236.460.795;	 0236.475.768;	
0236.475.764,	int.	104.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL 
NOU” SUCEAVA 
(JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	și	modificările	ulterioare,	ur-
mătoarele	posturi:
	 •	 patru	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	medic	 specialist	 confir-
mat	în	specialitatea	Boli	infecțioa-
se	la	Secția	Boli	infecțioase;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	 rezident	ultimul	 an	 confir-
mat	în	specialitatea	Boli	infecțioa-
se	la	Secția	Boli	infecțioase;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	 Medicină	 de	 laborator	
pentru	Laboratorul	BK	și	biologie	
moleculară	 –	 Compartiment	 Bio-
logie	moleculară;
	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	medic	 specialist	 confir-
mat	 în	 specialitatea	ATI	 la	 Secția	
ATI;
	 •	 patru	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 rezident	 ultimul	
an	 confirmat	 în	 specialitatea	 ATI	
la	Secția	ATI;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	primar	confirmat	în	specia-
litatea	 Medicină	 nucleară	 pentru	
Laboratorul	de	Medicină	nucleară;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	Medicină	legală	la	Servi-
ciul	Județean	de	Medicină	legală.
	 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	
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	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	
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