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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 func-
ția 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 valabi-
litate.
 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 me-
dici specialiști cu o vechime de cel 
puțin 5 ani în specialitatea postului. 
Vechimea în specialitate decurge de 
la data confirmării și încadrării ca 
medic specialist.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, re-
publicată, cu modificările și com-
pletările ulterioare.
 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 obți-
ne la tel.: 0230.514.557, int. 111.

UNITATEA MILITARĂ 
01895 CHITILA din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale
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 spe-
cialitatea Medicină de familie în 
cadrul Cabinetului medical al U.M. 
02208 Ghimpați;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de familie în 
cadrul Cabinetului medical al U.M. 
01798 Adâncata;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de familie în 
cadrul Cabinetului medical al U.M. 
01493 Vâlcele.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional 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 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre 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 do-
meniul 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 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 valabi-
litate.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul instituției.
 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 CLINIC FUNDENI 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu jumătate de nor-
mă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Medicină internă la 
Secția clinică Medicină internă I;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Anestezie și terapie intensi-
vă la Secția clinică ATI III;
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Genetică me-
dicală la Compartimentul Analize 
medicale hematologice.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional 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 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre 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 do-
meniul 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 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 valabi-
litate.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul institutului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUNOS, 
camera 10, în termen de 15 zile ca-
lendaristice 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 obți-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
021.319.50.87.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 
JUDEȚEAN OLT
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 spe-
cialitatea Medicină de familie, cu 
atestat în asistență medicală de ur-
gență prespitalicească, pentru Sta-
ția de ambulanță Slatina;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină de familie, cu 
atestat în asistență medicală de ur-
gență prespitalicească, pentru Sub-
stația de ambulanță Corabia.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și adeverință/certificatul de 
specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional 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 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre 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 do-
meniul 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 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 Biroul Financi-
ar-contabilitate.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia vor fi afișate la avizierul 
instituției și postate pe site-ul:  
www.ambulantaolt.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Aleea Tineretului nr. 
1A, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0249.433.302, int. 213.

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:
 • funcția de farmacist-șef la 
pentru Farmacia cu circuit închis de 
la sediul din str. Căldărușani nr. 9, 
sector 1, București;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Neurologie la Ambulatoriul 
de specialitate, Cabinet Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Recuperare, medicină fizică 
și balneologie la Ambulatoriul de 
specialitate, Laborator Recuperare, 
medicină fizică și balneologie.

 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional 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 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre 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 do-
meniul 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 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.
 Pentru confirmarea copiilor 
documentelor, acestea trebuie pre-
zentate în original. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt vala-
bile trei luni și se depun la dosar în 
termen de valabilitate.
 Pentru funcția de farmacist-șef, 
la concurs se pot înscrie numai can-
didații 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 pro-
fesională. Pentru proba scrisă un 
subiect va fi din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.
 Bibliografia și tematica de con-
curs pot fi consultate pe site-ul in-
stitutului: www.ana-aslan.ro.
 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 ot obține 
la tel.: 0318.059.304; 0318.059.304, 
int. 123.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI 
VRANCEA
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 specia-
litatea Igienă în cadrul Comparti-
mentului de Evaluare a factorilor de 
risc din mediul de viață și muncă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Medicină de laborator în ca-
drul laboratorului de Diagnostic și 
investigare în sănătate publică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional 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 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre 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 do-
meniul 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 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 instituției.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documente-
le originale în vederea certificării 
lor. 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 specia-
list în specialitatea postului, publi-
cată pe site-ul Ministerului Sănătă-
ții.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Compartimentul 
RUNOS, în termen de 15 zile ca-
lendaristice 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 obți-
ne la Compartimentul RUNOS, tel.: 
0237.225.979, int. 330.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE 
„ANA ASLAN” 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 modificări-
le și completările ulterioare, funcția 
de șef Laborator Analize medicale 
(medic în specialitatea Medicină de 
laborator) – sediul din str. Căldăru-
șani nr. 9, sector 1, București.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să can-
dideze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la normele menționate;
 e) declarație pe propria răspun-
dere a candidatului, din care să re-
zulte că nu a fost condamnat penal 
pentru fapte ce-l fac incompatibil 
cu funcția pentru care dorește să 
concureze;
 f) declarație pe propria răspun-
dere a candidatului, din care să re-
zulte că nu se află în stare de incom-
patibilitate;
 g) certificat privind starea de să-
nătate;
 h) dovadă/adeverință din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancționat de conducerea unități-
lor în care și-a desfășurat activita-
tea sau de Colegiul Medicilor din  
România;
 h1) un document, certificat de 
grefă, emis de instanța judecăto-
rească competentă, din care să re-
iasă existența pe rolul instanței a 
unui litigiu cu privire la sancțiunea 


