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specialitatea Medicină de  
Familie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
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 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 pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
j) copia carnetului de muncă, con-
formă cu originalul, sau, după ca, o 
adeverință care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie și în speciali-
tatea studiilor.
 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 speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, dosarul de înscrie-
re se va depunde la Serviciul de 
Ambulanță Județean Iași, Biorul 
RUNOS, et. 2, cam. 41, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apa-
riția acestui anunț, iar concursul 
se organizează în perioada cuprin-
să între 31 și 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0232.208.100, e-mail: 
office@ambulantaiasi.ro 

SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENȚĂ ELIAS (BUCUREȘTI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Pediatrie la secția Pedia-
trie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Chirurgie vas-
culară la Secția clinică Chirurgie 
generală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
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 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 pos-
tul 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA 
(JUDEȚUL CLUJ)
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 
farmacist specialist confirmat în 
specialitatea Farmacie clinică la 
Farmacia 1.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
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 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 pos-
tul 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs este afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 

31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
MEDICINĂ LEGALĂ „MINA 
MINOVICI” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
un post cu jumătate de normă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Radiologie și imagistică 
medicală pentru Laboratorul pro-
sectură și medicină legală clinică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
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 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 pos-
tul 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 va-
labilitate.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia sunt afișate pe site-ul Mi-
nisterului Sănătății.
În cazul în care ultima zi de în-
scriere coincide cu o zi nelucră-
toare, candidații vor putea depune 
dosarele de înscriere inclusiv în 
prima zi lucrătoare după expirarea 
celor 15 zile.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității din București, șos. 
Vitan Bârzești nr. 9, sector 4, sala 
de consiliu, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 sediul unității, secre-
tariatul comisiei de concurs, tel. 
021.332.12.17.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
MEDICINĂ LEGALĂ „MINA 
MINOVICI” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, șef 
Laborator anatomie patologică.
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care dorește să 
candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;

 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 2 la normele  
menționate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește 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 uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului 
de membru al Colegiului Medicilor 
din România;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste confirmarea în specialitate 
și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a labora-
torului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 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 va-
labilitate.
 La concurs se pot înscrie nu-
mai candidații care au obținut mi-
nimum două puncte din cele pre-
văzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la 
ordin.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu o vechime de cel puțin 
5 ani în specialitatea postului. Ve-
chimea în specialitate decurge de 
la data confirmării și încadrării ca 
medic specialist.
 Pentru proba scrisă (obligato-
rie) un subiect va fi din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulte-
rioare se va desfățura pe o durată 
de 3 ore și este secretă și constă în 
10 întrebări alcătuite de comisia 
de concurs, prin extragerea a 10 
subiecte din tematica probei scris, 
2 eliminatorie, cu un punctaj mi-
nimum de promovare de: a) 60,00 
de puncte pentru ocuparea unor 
posturi de medic.
 Pentru proba clinică sau prac-
tică, în cazul în care se suține 
proba practică, aceasta se va des-
fășura potrivit celor menționate în 
tematică și conform criteriilor sta-
bilite de fiecare comisie în funcție 
de specialitate (număr de subiecte, 
timp de executare, expunere etc.).
 La punctajele obținute în urma 
promovării probelor prevăzute la 
lit. A și B se va adăuga un punctaj 
rezultat din analiză și evaluarea 
activității profesionale și științi-
fice, pe baza documentelor depu-
se de candidați la dosar, conform 
metodologiei cuprinse în anexa 3 
la ordin. Catalogul definitiv va cu-
prinde punctajele de la probele A, 
B și C. Vor fi declarați promovați 
candidații care au obținut mini-
mim 120 de puncte.
 Clasamentul candidaților pro-
movați se întocmește pentru fie-
care post publicat enntru care s-a 
candidat.
 În cazul în care ultima zi de 
înscriere coincide cu o zi nelucră-
toare, candidații vor putea depune 
dosarele de înscriere inclusiv în 
prima zi lucrătoare după expirarea 
celor 15 zile

 În cazul în care au fost publi-
cate mai multe posturi similare 
(aceeași specialitate, același loc 
de mucă), clasificarea se va face pe 
grupul de posturi publicate.
 Detalii despre regulamentul 
de concurs, actele necesare pentru 
înscriere, bibliografia și tematica 
sunt afișate pe site-ul Ministerului 
Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității din București, șos. 
Vitan Bârzești nr. 9, sector 4, sala 
de consiliu, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 sediul unității, secre-
tariatul comisiei de concurs, tel. 
021.332.12.17.

CENTRUL MEDICAL DE 
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT 
AMBULATORIU „DR. N. 
KRETZULESCU” BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Cardiologie la Serviciul 
Medical Specialități Clinice Medi-
cale; 
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Endocrinologie, Diabet 
zaharat, nutriție și boli metaboli-
ce la Serviciul Medical Specialități 
Clinice Medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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 
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 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 pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs se achită la 
casieria unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.


