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Anunţuri
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
MUREȘ 
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 specialist 
confirmat în specialitatea Epidemi-
ologie la Serviciul de Prevenire a in-
fecțiilor asociate asistenței medicale.
 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 den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesio-
nal pentru 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 re-
zulte 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical format A5 
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 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.: 
0365.882.572 sau 0771.786.265.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU 
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 Pediatrie la Secția Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Otorinolaringologie la Secția 
ORL;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Boli infecțioase la Secția Boli 
infecțioase;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Obstetrică-ginecologie la Sec-
ția Obstetrică-ginecologie II;

 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Anatomie patologică la Servi-
ciul județean de Medicină legală.
 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 den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 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 vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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.
 Pentru tinerii specialiști, unitatea 
susține costurile aferente contracte-
lor de locațiune – locuință de serviciu 
și utilități în limita unui plafon lunar 
de 1.000 de lei.
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia sunt cele afișate pe site-ul Minis-
terului Sănătății pentru examenul de 
medic specialist în specialitatea pos-
tului.
 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”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. ALEXANDRU BORZA” 
ABRUD (JUDEȚUL ALBA)
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 specialist 
confirmat în specialitatea Medicină 
internă.
 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 den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;

 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 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 vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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 se regăsește 
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 organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. C. T. SPÂRCHEZ” ZĂRNEȘTI 
(JUDEȚUL BRAȘOV)
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 Medicină de familie, cu atestat 
în Asistență medicală de urgență pre-
spitalicească și/sau spital în cadrul 
Camerei de Gardă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Medicină internă în cadrul 
Compartimentului Medicină internă 
cronici;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Medicină internă în cadrul 
Secției Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Recuperare, medicină fizică și 
balneologie în cadrul Compartimen-
tului Recuperare medicală fizică și 
balneologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Anestezie și terapie intensivă 
în cadrul Compartimentului Aneste-
zie și terapie intensivă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Anestezie și terapie intensivă în 
cadrul Compartimentului Anestezie 
și terapie intensivă.
 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 den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;

 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare, pentru fapte ce-l fac incompa-
tibil cu postul pentru care dorește să 
concureze;
 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 vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Policlinicii nr. 12, 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” . În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu o 
zi nelucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere inclusiv 
în prima zi lucrătoare după expirarea 
celor 15 zile.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0268.220.308 sau la 
sediul spitalului din str. Policlini-
cii nr. 12, Zărnești, județul Brașov,  
Compartimentul RUNOS.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ DEVA 
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
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 Genetică medicală la Ambula-
toriul de specialitate;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Urologie la Secția Urologie.
 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 den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 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 vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea 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, postată pe 
site-ul Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUNOS, 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 obți-
ne la tel.: 0254.215.051, int. 133.

SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA 
(JUDEȚUL PRAHOVA)
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 Pediatrie în cadrul Secției Pe-
diatrie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea 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 concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici den-
tiști, farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimiști sau chi-
miști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulte-
rioare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat de atestare compor-
tamentală;
 h) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vede-
re fizic și neuropsihic pentru exerci-
tarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 i) chitanță de plată a taxei de con-
curs;
 j) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.

Perioada depunere dosare: 16.04.2021-04.05.2021


