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	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	copie	xerox	de	pe	diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	 de	 spe-
cialist	sau	primar	pentru	medici,	
medici	 dentiști,	 farmaciști,	 re-
spectiv	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	dintre	sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	(1)	lit.	d)	ori	e),	re-
spectiv	la	art.	628	alin.	(1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	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	candi-
dează;
	 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	achita	la	casieria	uni-
tății.
	 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	
de	medic	specialist	în	specialita-

tea	 postului	 și	 se	 află	 pe	 site-ul	
Ministerului	Sănătății.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	
la	 sediul	 institutului,	 str.	Mihail	
Cioranu	 nr.	 21,	 sector	 5,	 Bucu-
rești,	în	termen	de	15	zile	calen-
daristice	 de	 la	 apariția	 acestui	
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	 tel.:	 0744.346.544	 sau	
021.410.21.70,	 int.	 172	 –	 Biroul	
RUNOS,	precum	și	pe	site-ul	 in-
stitutului:	www.ifacforl.ro

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL 
ARGEȘ)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioa-
re,	următoarele	posturi:
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Radiologie-imagis-
tică	medicală	în	cadrul	Laborato-
rului	de	Radiologie	 și	 imagistică	
medicală;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Chirurgie	 generală	
în	cadrul	Secției	Chirurgie	I;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Diabet	zaharat,	nu-
triție	și	boli	metabolice	în	cadrul	
Secției	Diabet	zaharat,	nutriție	și	
boli	metabolice;
	 •	 trei	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 specialist	 
confirmat	 în	 specialitatea	Medi-
cină	 de	 urgență	 în	 cadrul	 UPU-
SMURD;

	 •	 două	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	 de	 medic	 primar	 confir-
mat	 în	 specialitatea	 Pneumolo-
gie	în	cadrul	Dispensarului	TBC;
	 •	 patru	 posturi	 cu	 normă	 în-
treagă	de	medic	specialist	confir-
mat	în	specialitatea	Anestezie	și	
terapie	intensivă	în	cadrul	Secți-
ei	Anestezie	și	terapie	intensivă.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	copie	xerox	de	pe	diploma	
de	 licență	 și	 adeverința/certi-
ficatul	 de	 specialist	 sau	 primar	
pentru	 medici,	 medici	 dentiști,	
farmaciști,	 respectiv	 adeverință	
de	 confirmare	 în	 gradul	 profesi-
onal	 pentru	 biologi,	 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	dintre	sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	(1)	lit.	d)	ori	e),	re-
spectiv	la	art.	628	alin.	(1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	republicată,	cu	modificările	
ulterioare;
	 e)	 acte	 doveditoare	 pentru	
calcularea	 punctajului	 prevăzut	
în	Anexa	nr.	3	la	ordin;
	 f)	 cazierul	 judiciar	 și	 certifi-
cat	de	integritate	comportamen-
tală;
	 g)	 certificat	 medical	 din	
care	 să	 rezulte	 că	 este	 apt	 din	
punct	 de	 vedere	 fizic	 și	 neurop-
sihic	 pentru	 exercitarea	 activi-

tății	 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	uni-
tății.
	 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	speci-
alist/primar	în	specialitatea	pos-
tului,	postată	pe	site-ul	Ministe-
rului	Sănătății.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	
la	 sediul	 unității,	 în	 termen	 de	
15	 zile	 calendaristice	 de	 la	 apa-
riția	acestui	anunț,	iar	concursul	
se	 organizează	 în	 perioada	 cu-
prinsă	între	31	și	90	de	zile	de	la	 
publicarea	în	„Viața	medicală”.

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII  
„M. S. CURIE” BUCUREȘTI
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	 și	 modificările	 ulteri-
oare,	 funcția	 de	 farmacist-șef	 în	
cadrul	Farmaciei	cu	circuit	închis	
a	spitalului.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	funcția	pentru	care	doreș-
te	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	dintre	sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	(1)	lit.	d)	ori	e),	re-
spectiv	la	art.	628	alin.	(1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	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	 neurop-
sihic	 pentru	 exercitarea	 activi-
tății	 pentru	 postul	 pentru	 care	 
candidează;
	 h)	chitanță	de	plată	a	taxei	de	
concurs;
	 i)	 copia	 actului	 de	 identitate	
în	termen	de	valabilitate;
	 j)	curriculum	vitae;
	 k)	 copia	 carnet	 de	 muncă	
sau	adeverințe	din	care	să	reiasă	 
vechimea	necesară.
	 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	documentele	 solicita-
te	 în	copie,	candidații	 trebuie	să	
prezinte	 și	 actele	 originale	 care	
vor	fi	verificate	pentru	conformi-
tate	de	către	personalul	Serviciu-
lui	RUNOS,	desemnat	pentru	în-
scrierea	candidaților	la	concurs.
	 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	
farmaciști	cu	minimum	2	ani	ex-
periență	profesională.
	 Pentru	 proba	 scrisă	 un	 su-
biect	va	 fi	din	Legea	nr.	95/2006	
privind	 reforma	 în	domeniul	 să-
nătății,	republicată,	cu	modifică-
rile	și	completările	ulterioare.
	 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	publi-
carea	în	„Viața	medicală”.
	 Relații	 suplimentare	 se	
pot	 obține	 la	 sediul	 spitalu-
lui	 din	 bd.	 Constantin	 Brânco-
veanu	 nr.	 20,	 sector	 4,	 sau	 la	
tel.:	 021.460.30.26,	 int.	 232	 –	 
Serviciul	RUNOS.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE 
„ANA ASLAN” BUCUREȘTI
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioa-
re,	următoarele	posturi:
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Neurologie	la	Cabi-
netul	de	Neurologie	–	Ambulato-
riul	de	specialitate	din	str.	Spăta-
rului	nr.	19,	sector	2;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Endocrinologie	 la	
Cabinetul	 de	 Endocrinologie	 –	
Ambulatoriul	de	 specialitate	din	
str.	Spătarului	nr.	19,	sector	2;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Cardiologie	 la	 Ca-
binetul	 de	 Cardiologie	 –	 Ambu-
latoriul	 de	 specialitate	 din	 str.	
Spătarului	nr.	19,	sector	2;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	Diabet	zaharat,	nu-
triție	 și	 boli	metabolice	 la	Cabi-
netul	 de	 Diabet,	 nutriție	 și	 boli	
metabolice	–	Ambulatoriul	 inte-
grat	sediul	Otopeni,	Calea	Bucu-
reștilor	nr.	307;
	 •	 un	 post	 cu	 normă	 întreagă	
de	medic	 specialist	 confirmat	 în	
specialitatea	 Cardiologie	 la	 Ca-
binetul	 de	 Cardiologie	 –	 Ambu-
latoriul	 integrat	 sediul	 Otopeni,	
Calea	Bucureștilor	nr.	307.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 con-
curs	 va	 cuprinde	 următoarele	
acte:
	 a)	 cerere	 în	 care	 se	 mențio-
nează	postul	pentru	care	dorește	
să	concureze;
	 b)	copie	xerox	de	pe	diploma	
de	 licență	 și	 certificatul	 de	 spe-
cialist	sau	primar	pentru	medici,	
medici	 dentiști,	 farmaciști,	 re-
spectiv	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	dintre	sancțiunile	prevăzute	
la	art.	455	alin.	(1)	lit.	e)	sau	f),	la	
art.	541	alin.	(1)	lit.	d)	ori	e),	re-
spectiv	la	art.	628	alin.	(1)	 lit.	d)	
sau	e)	din	Legea	nr.	95/2006	pri-
vind	 reforma	 în	 domeniul	 sănă-
tății,	republicată,	cu	modificările	
ulterioare;
	 e)	 acte	 doveditoare	 pentru	
calcularea	 punctajului	 prevăzut	
în	Anexa	nr.	3	la	ordin;
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