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 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) certificat de integritate 
comportamentală;
 i) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 j) 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 spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul Ministerului 
Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul institutului din București, 
str. Căldărușani nr. 9, sector 1, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice 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 tel.: 0318.059.301-305, 
int. 123.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE 
„ANA ASLAN” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, următoarele funcții:
Pentru sediul central din str. 
Căldărușani nr. 9, sector 1, Bu-
curești:
 • șef Secția I Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Secția II Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Secția III Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Laborator Analize me-
dicale cu punct de lucru la Oto-
peni;
Pentru sediul din Otopeni, Ca-
lea Bucureștilor nr. 307, jude-
țul Ilfov:
 • șef Secția I Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Secția II Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Secția III Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Secția IV Geriatrie și ge-
rontologie;
 • șef Laborator Recuperare, 
medicină fizică și balneologie.
 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 studii;
 c) adeverință din care să reia-
să confirmarea în gradul profesi-
onal;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condam-
nat penal pentru fapte ce-l fac 
incompatibil cu funcția pentru 
care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de 
sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu 
a fost sancționat de conducerea 
unităților în care și-a desfășurat 
activitatea sau de Colegiul Medi-
cilor din România;
 h1) în situația în care persoa-
na a fost sancționată și a con-
testat conform legii sancțiunea 
aplicată fie de unitatea angaja-
toare, fie de Colegiul Medicilor 
din România, un document, cer-
tificat de grefă, emis de instanța 
judecătorească competentă, din 
care să reiasă existența pe rolul 
instanței a unui litigiu cu privire 
la sancțiunea aplicată;
 i) copie xerox a autorizației 
de liberă practică sau a certifi-
catului de membru al Colegiului 
Medicilor din România cu viza 
anuală în termen de valabilitate;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care 
să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de manage-
ment privind evoluția viitoare a  
secției/laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 m) cazier judiciar;
 n) certificat (adeverință) de 
integritate comportamentală (se 
ridică de la cazier).
 Taxa de concurs este de 200 
de lei și se va achita la casieria 
unității.
 Documentele depuse în copie 
la dosarul de înscriere vor fi în-
soțite de documentele originale 
pentru conformitate.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu o vechime de cel puțin 
5 ani în specialitatea postului, 
specialitate pe care o practică în 
mod curent și în care sunt confir-
mați prin ordin al m.s.p. (vechi-
mea în specialitate decurge de la 
data confirmării și încadrării ca 
specialist).
 Persoanele sancționate în ul-
timii 2 ani de unitățile la care au 
fost angajate sau de Colegiul Me-
dicilor din România, precum și 
cele cărora le-a încetat contrac-
tul de administrare în condițiile 

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) 
din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau 
cele care au împlinit vârsta de 
pensionare conform legii, nu pot 
participa la concurs. 
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – susținerea proiectului de 
management, probă scrisă, probă 
clinică sau practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susține după subiecte din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modifică-
rile și completările ulterioare și 
legislația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba prac-
tică se susține pe baza metodo-
logiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic specialist.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0318.059.304, 
0318.059.303, int. 123.

SANATORIUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, funcția de farmacist-șef la 
Farmacia cu circuit închis a uni-
tății.
 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 adeverința/certifica-
tul de specialist 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 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 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.

 Tematica de concurs este afi-
șată la avizierul instituției și pe 
site-ul: www.sanatoriulbrad.ro. 
Pentru proba scrisă un subiect va 
fi din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Măgura nr. 25, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice 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 Resurse Uma-
ne-Juridic, tel.: 0254.611.050, 
int. 223.

SPITALUL ORĂȘENESC 
VĂLENII DE MUNTE (JUDEȚUL 
PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, funcția de farmacist-șef la 
Farmacia cu circuit închis.
 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 adeverința/certifica-
tul de specialist 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 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 achită la sediul spita-
lului..
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 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.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de farmacist 
specialist în specialitatea far-
macie generală. Pentru proba 
scrisă un subiect va fi din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare: Titlul VII-Spitale, Ti-
tlul XIV-Exercitarea profesiei de 
farmacist, Titlul XVII-Medica-
mentul.

 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0244.282.525, int. 01.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII 
BRAȘOV (JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infec-
țioase în cadrul Compartimentu-
lui de Prevenire a infecțiilor aso-
ciate asistenței medicale.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practi-
că, specialiști sau primari confir-
mați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de 
pregătire în specialitatea în care 
se publică postul.
 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;
 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 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 
de medic specialist în specialita-
tea postului.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, str. Nicopole 
nr. 45, în termen de 15 zile ca-
lendaristice 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 Serviciul RUONS, tel.: 
0268.415.130, int. 160.

CENTRUL MEDICAL OPTIM SANO 
PROF. DR. ION SOCOTEANU

din București, Sector 2, 
angajează medici colaboratori

pentru specialităţile Medicină internă, Endocrinologie.
Cerințe: Diplomă de medic specialist; de preferat:

competență Ecografie abdominală (Medicină internă),
competență Ecografie tiroidă (Endocrinologie).

Contact: optimsano@gmail.com, tel. 0726.386.618.


