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U.A.T. MUNICIPIUL BOTOȘANI 
(JUDEȚUL BOTOȘANI) 
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, în 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Botoșani – 
Compartiment Asistență medicală 
și de medicină dentară din unitățile 
de învățământ preuniversitar de 
stat, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină generală/
Medicină de familie din cadrul 
Dispensarului Școlar nr. 3 Botoșani. 

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 adeverință/certificatul de 
specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional 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 
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 do-
meniul 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 postul 
pentru care candidează; 

h) chitanță de plată a taxei de 
concurs; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate. 

Taxa de înscriere la concurs 
este de 150 de lei pentru fiecare 
participant. 

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 va fi pusă 
la dispoziție în momentul înscrierii 
la concurs. 

Înscrierile la concurs se fac la 
sediul U.A.T. municipiul Botoșani 
din str. Piața Revoluției nr. 1, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”. 

Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0231.502.200. 

 
UNITATEA MILITARĂ 02154 
CONSTANȚA din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale 
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 
de familie la Cabinetul medical din 
Unitatea Militară 02154 Constanța. 

Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității (str. Ștefăniță Vodă 
nr. 4), prin depunerea unui dosar 
care va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere de înscriere la selec-
ție, în care candidatul menționează 
postul pentru ocuparea căruia do-
rește să participe la selecție – do-
cument tipizat; 

b) copie xerox de pe diploma de 
licență și adeverință/certificatul de 
specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional 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 
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 do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare, eliberat cu 
cel mult 3 luni anterior derulării 
concursului; 

e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 
sănătății nr. 869/2015, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 

f) cazierul judiciar eliberat cu 
cel mult 3 luni anterior derulării 
concursului; 

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, eliberat 
cu cel mult 3 luni anterior derulării 
concursului; 

h) chitanță de plată a taxei de 
concurs în valoare de 150 de lei; 

i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate; 

j) curriculum vitae – model eu-
ropean: 

k) acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze privind 
verificarea în vederea obținerii au-
torizației de acces la informații cla-
sificate sau a certificatului de secu-
ritate, corespunzător fișei postului, 
în condițiile în care este declarată 
„admisă” la concurs. 

Documentele solicitate în copie 
se prezintă și în original și se resti-
tuie după certificarea copiilor. Do-
cumentele prevăzute la lit. d), f) și 
g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în termen de valabilitate. 
Documentele tipizate se asigură 
candidaților prin grija unității, se 
completează de către candidați și 
se depun la dosar în termenul legal. 

Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în medicină de familie, conform 
site-ului oficial al Ministerului Să-
nătății. Aceasta va fi afișată la se-
diul unității militare și pe site-ul 
navy.ro. 

Înscrierile la selecție se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunțului în „Viața medicală”. Pen-
tru dosarele incomplete se stabileș-
te un termen de 5 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de în-
scriere, în vederea completării lor. 

Concursul se va organiza și des-
fășura în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la data publicării 
anunțului. 

Relații suplimentare se pot ob-
ține la telefon: 0241.667.985, int. 
238. 

 
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD) 
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 
specialist confirmat în specialita-
tea Farmacie clinică la Farmacia cu 
circuit închis. 

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 do-
meniul 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 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 va-
labilitate. 

Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de farmacist spe-
cialist în specialitatea Farmacie cli-
nică, postată pe site-ul: www.ms.ro 
la rubrica: Informare/ Cursuri, con-
cursuri, examene/ Tematici. 

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 RUNO, tel.: 
0263.214.818. 

 
SPITALUL CLINIC C.F. 2 
BUCUREȘTI  
scoate la CONCURS 

în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Anestezie și terapie intensivă la 
Secția Anestezie și terapie intensi-
vă. 

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 adeverință/certificatul de 
specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional 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 
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 do-
meniul 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 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 va-
labilitate. 

Concursul constă în următoare-
le probe: probă scrisă, probă clinică 
în conformitate cu tematica pentru 
specialitatea pentru care se candi-
dează și analiza și evaluarea activi-
tății profesionale și științifice. 

Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului. 

Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Mărăști nr. 63, 
sector 1, București, în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț. În cazul în care ulti-
ma zi de înscriere coincide cu o zi 
nelucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere inclu-
siv în prima zi lucrătoare după ex-
pirarea celor 15 zile. Concursul se 
organizează în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”. 


