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confirmat în specialitatea Epidemio-
logie la Serviciul SPIAAM.
 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 
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 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 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 organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE 
„ANA ASLAN” BUCUREȘTI
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 speci-
alitatea Recuperare, medicină fizică 
și balneologie pentru Laboratorul de 
Recuperare, medicină fizică și balne-
ologie sediul central, str. Căldărușani 
nr. 9, sector 1, București;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Radiologie-imagistică medi-
cală în cadrul Compartimentului Ra-
diologie și imagistică medicală sediul 
Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 307.
 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 
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 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, postată pe 
site-ul Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității din București, str. Căl-
dărușani nr. 9, sector 1, în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la tel.: 0318.059.304; 0318.059.303, 
int. 123.

SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI 
(JUDEȚUL GORJ)
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 Chirurgie 
generală la Secția 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 adeverință/certificatul de 
specialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 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 sediul unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de  
valabilitate.
 Spitalul oferă toate drepturile 
prevăzute de Contractul colectiv de 
muncă, Regulamentul intern și legis-
lația în vigoare.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului și se găsește 
la Biroul RUNOS.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului din loc. Novaci, str. 
Gruiului nr. 1 – Biroul RUNOS, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț. 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. Concursul se 
organizează în perioada cuprinsă în-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0253.466.482, int. 112 sau 

la sediul spitalului, str. Gruiului nr. 1 
– Biroul RUNOS.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„SF. ȘTEFAN” BUCUREȘTI 
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 Far-
macia spitalului;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase în cadrul 
CPIAAM.
 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 
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 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;
 j) asigurare de malpraxis în ter-
men 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 și bibliografia de con-
curs vor fi postate pe site-ul spitalu-
lui.
 Pentru funcția de farmacist-șef la 
concurs se pot înscrie numai candi-
dații 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 legis-
lația sanitară (Legea nr. 95/2006).
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, șos. Ștefan cel Mare nr. 
11, sector 2, București, în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE 
CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL 
ARGEȘ)
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 in-
ternă la Secția Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Compartimentul 
Anestezie-terapie intensivă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infecțioase 
la Compartimentul de Prevenire a in-
fecțiilor asociate asistenței medicale.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu drept de liberă practică, specialiști 

sau primari confirmați în specialita-
tea respectivă, rezidenți aflați în ul-
timul 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 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 
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 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 și bibliografia de con-
curs se pot obține de la Biroul RUNOS 
al spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Biroul RUNOS, în ter-
men 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 Biroul RUNOS, tel.: 0248.673.550.

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE 
CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL 
ARGEȘ)
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 Neurologie 
la Cabinetul de Neurologie, Ambula-
toriul integrat.
 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 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 și bibliografia de con-
curs se pot obține de la Biroul RUNOS 
al spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Biroul RUNOS, în ter-
men 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 Biroul RUNOS, tel.: 0248.673.550.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ 
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 medic specialist 
confirmat în specialitatea Medicina 
muncii în cadrul Serviciului intern de 
Prevenire și protecție.
 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 
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 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.
 Actele doveditoare se depun în 
copie și se prezintă însoțite de do-
cumentele originale pentru a fi cer-
tificate pentru conformitate cu ori-
ginalul. Documentele prevăzute la 
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de  
valabilitate.
 Regulamentul de organizare al 
concursului, bibliografia și temati-
ca de concurs se publică pe site-ul: 
www.anaf.ro, secțiunea Despre 
ANAF/ Organizare/ Resurse umane/ 
concursuri și se afișează la sediul 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, Direcția ge-
nerală de organizare și resurse 
umane (str. Apolodor nr. 17, sec-
tor 5, București, mezanin, came-
ra 204) sau prin e-mail la adresa:  
resurseumane.anaf@anaf.ro, în 
termen de 15 zile calendaristi-
ce 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 ob-
ține la Direcția generală de organi-
zare și resurse umane, str. Apolodor 
nr. 17, sector 5, București, clădirea 
ANAF, mezanin, camera 204, tel.: 
021.387.20.59.


