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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 ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală în cadrul Laborato-
rului de Radiologie și imagistică  
medicală..
 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 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  
unității.
 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.

SPITALUL MUNICIPAL 
ORȘOVA (JUDEȚUL 
MEHEDINȚI) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • trei posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neonatologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Pediatrie.
 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; 
 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. 
 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, 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 tel.: 0252.361.908.

SPITALUL MUNICIPAL 
ORȘOVA (JUDEȚUL 
MEHEDINȚI)
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Diabet zaharat, nu-
triție și boli metabolice – tempo-
rar vacant pe o perioadă determi-
nată de doi ani. 
 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; 
 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. 
 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 10 

zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se 
organizează în maximum 30 de 
zile lucrătoare de la publicarea în 
„Viața medicală”, dar nu mai de-
vreme de 6 zile lucrătoare de la 
încheierea înscrierilor.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0252.361.908.

COMUNA MOȚĂȚEI (JUDEȚUL 
DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu 3/4 normă de 
medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină genera-
lă/Medicină de familie în cadrul 
Compartimentului Asistență me-
dicală comunitară.
 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.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul instituției.
 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”.

SERVICIUL JUDEȚEAN DE 
AMBULANȚĂ GORJ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • patru posturi cu jumătate de 
normă de medic specialist con-
firmat în specialitatea Medicină 
de urgență la Compartimentul de 
Asistență medicală de urgență și 

transport medical asistat din sta-
ția centrală Tg. Jiu;
 • două posturi cu jumătate de 
normă de medic primar confir-
mat în specialitatea Medicină de 
familie, cu atestat/competență 
în Asistență medicală de urgen-
ță prespitalicească, la Compar-
timentul de Asistență medicală 
de urgență și transport medical 
asistat din stația centrală Tg. Jiu.
 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;
 j) copia certificatului de naș-
tere;
 k) copia documentelor pri-
vind schimbarea numelui;
 l) copie a certificatului de 
atestat/competență în Asistență 
medicală de urgență prespitali-
cească pentru posturile de medic 
primar.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei și se achită la casieria uni-
tății.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documente-
le originale. Documentele prevă-
zute la lit. d), f ) și g) sunt valabile 
trei luni și se depun la dosar în 
termen de valabilitate.
 Unitatea oferă toate drepturi-
le prevăzute în Contractul colec-
tiv de muncă la nivel de unitate, 
Regulamentul intern și legislația 
în vigoare.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia se găsesc la Compartimen-
tul Resurse Umane și pe site-ul: 
www.ambulantagorj.ro.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității, str. Progresului 
nr. 18 – Compartiment Resurse 
Umane, 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 tel.: 0253.210.648 – 
Compartiment Resurse Umane.


