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REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL 
CÂMPULUNG (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medicină 
de urgență la CPU;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ORL la Com-
partimentul ORL;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Oncologie 
medicală la Compartimentul Oncolo-
gie medicală;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea ATI la Sec-
ția ATI;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală pentru La-
boratorul de Radiologie și imagistică 
medicală;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Pediatrie la 
Secția Pediatrie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Obstetrică-gi-
necologie la Secția Obstetrică-gine-
cologie;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medicină 
internă la Secția Medicină internă;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Cardiologie la 
Secția Cardiologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neurologie la 
Compartimentul Neurologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neonatologie 
la Secția Neonatologie.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați în 
ultimul an de pregătire în specialita-
tea 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 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 de-
pun la dosar în termen de valabilitate. 
Copiile actelor prevăzute mai sus vor 
fi însoțite de documentele originale.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 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 obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0248.510.100, 
int. 101.

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA 
(JUDEȚUL PRAHOVA)
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 specia-
litatea Radiologie-imagistică medica-
lă pentru Laboratorul de Radiologie și 
imagistică medicală;
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Medicină de laborator pentru 
Laboratorul de analize medicale.
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia se vor afișa 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”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Biroul Resurse Umane, tel.: 
0244.337.351, int. 102.

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI 
(JUDEȚUL BACĂU)
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.
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copie de pe carnetul de muncă 
sau adeverințe din care să reiasă ve-
chimea în muncă și în specialitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 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 obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0234.262.220, 
int. 106 sau 0761.100.942.

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 Obstetrică-gi-
necologie la Secția Obstetrică-gine-
cologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ATI la Compar-
timentul ATI;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină ge-
nerală/Medicină de familie, cu ates-
tat în Asistență medicală de urgență 
prespitalicească la Compartimentul 
Primiri Urgențe;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Epidemiologie 
la Compartimentul Prevenire infecții 
asociate activității medicale;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infecțioa-
se la Compartimentul Prevenire in-
fecții asociate activității medicale.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați în 
ultimul an de pregătire în specialita-
tea 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 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 ulterioa-
re;
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia se pot obține de la Biroul RUNOS. 
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, Biroul RUNOS, 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 Biroul RUNOS, tel.: 0248.673.550.

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA 
(JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de farmacist specia-
list confirmat în specialitatea Farma-
cie clinică la Farmacia spitalului.
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 va achita la sediul unității.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia pot fi consultate pe site-ul spitalu-
lui: www.infectioasecluj.ro și la sediul 
unității. 
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Iuliu Moldovan nr. 23, 
Serviciul Resurse Umane, 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0364.130.175.

SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU 
(JUDEȚUL BUZĂU)
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 Medicină 
internă.
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 va achita la sediul spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 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 obține 
la Serviciul Resurse Umane.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, două posturi 
cu normă întreagă de medic specia-
list confirmat în specialitatea Medici-
nă de urgență la UPU.
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 va achita la casieria unității.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Nicopole nr. 45, 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 publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUONS, tel.: 
0268.415.130, int. 160.


