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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
AIUD (JUDEȚUL ALBA)
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 dentist specialist confirmat în
specialitatea Endodonție în cadrul
Direcției de Asistență socială a
municipiului Aiud, Compartiment
Cabinete medicale și Asistență
medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale 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), 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 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 candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;
j) autorizație de liberă practică
implicit asigurare de răspundere
civilă valabilă în anul 2021;
k) certificat de integritate comportamentală.
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 afișată la sediul și pe site-ul Primăriei
municipiului Aiud: www.aiud.ro.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul instituției, str. Cuza Vodă nr.
1, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț. În
cazul în care ultima zi de înscriere
coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele
de înscriere inclusiv în prima zi
lucrătoare după expirarea celor
15 zile. 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 Umane,
Control Intern din cadrul primăriei și la tel.: 0258.861.310, int.
1013.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ DROBETA-TURNU
SEVERIN
(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
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 Medicină
internă în cadrul Secției Cronici
Vânju Mare;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină
internă în cadrul Centrului Multifuncțional Vânju Mare - Cabinet
Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Pediatrie în
cadrul Centrului Multifuncțional
Vânju Mare – Cabinet Pediatrie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea
Neonatologie în cadrul Secției
Neonatologie;
• un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Secției Diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea
Medicină de urgență în cadrul
Unității de Primiri Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli
infecțioase în cadrul Secției Boli
infecțioase;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Gastroenterologie în cadrul Secției Medicină
internă;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Gastroenterologie în cadrul Compartimentului Endoscopie;
• un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul
Laboratorului de Radiologie și
imagistică medicală – Compartiment CT;
• un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Boli infecțioase în cadrul Serviciului de
Supraveghere și prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
(SPIAAM).
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea 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
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale 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), 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 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 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.
Condițiile oferite sunt prezentate pe site-ul spitalului: http://
www.spitjudseverin.ro.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic și va fi
afișată pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția
acestui anunț. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi
nelucrătoare, candidații vor putea
depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după
expirarea celor 15 zile. 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 RUNOS, tel.:
0252.313.751, int. 105.
SPITALUL DE PSIHIATRIE
SĂPUNARI
(JUDEȚUL CĂLĂRAȘI)
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 Psihiatrie la Secția
Psihiatrie II.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare
în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale 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), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;

PUBLICITATE

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 candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate, copia certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (după caz);
j) curriculum vitae.
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 afișată 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 organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ DROBETA-TURNU
SEVERIN
(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
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
primar confirmat în specialitatea
Chirurgie generală în cadrul Secției Chirurgie generală.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale 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), 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 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 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.
Condițiile oferite sunt prezentate pe site-ul spitalului: http://
www.spitjudseverin.ro.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic și va fi
afișată pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția
acestui anunț. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi
nelucrătoare, candidații vor putea
depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după
expirarea celor 15 zile. 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 RUNOS, tel.:
0252.313.751, int. 105.
SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECȚIOASE ȘI TROPICALE
„DR. VICTOR BABEȘ”
BUCUREȘTI
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
biochimist specialist, specialitatea
Hematologie pentru laboratorul
de Analize medicale, Compartiment Hematologie;
• un post cu normă întreagă
de biolog specialist, specialitatea
Biochimie medicală pentru laboratorul de Analize medicale, Compartiment Biochimie;
• un post cu normă întreagă
de biolog principal, specialitatea
Imunologie clinică pentru laboratorul de Analize medicale, Compartiment VIBM;
• un post cu normă întreagă
de biolog principal, specialitatea
Biochimie medicală pentru Laboratorul de Analize medicale, Compartiment VIBM.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licență și certificatul de principal/
specialist sau adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale 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.
39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea
nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog
și chimist, înființarea, organizarea
și funcționarea OBBCSSR;
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 candidează;

