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pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de 
vaccinare sau
 b) să prezinte rezultatul negativ 
al unui test RT-PCR pentru infecția 
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 
de 72 de ore sau
 c) să prezinte rezultatul negativ 
certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecția cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau
 d) să facă dovada că se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi și 
a 180-a zi ulterioară confirmării in-
fectării cu virusul SARS-CoV-2.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
„SF. PANTELIMON” BUCUREȘTI
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 Obste-
trică-ginecologie în cadrul Secției  
Obstetrică-ginecologie.
 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 ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru 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 
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 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 va achita la casieria spitalu-
lui.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs este cea 
corespunzătoare pentru examenul 
de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului din șos. Pante-
limon nr. 340-342, sector 2, în ter-
men 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 ob-
ține de la Serviciul RUNOS, tel.: 
021.255.40.99, int. 201.

CENTRUL DE MEDICINĂ 
PREVENTIVĂ (UNITATEA 
MILITARĂ 02414) BUCUREȘTI
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 Epidemi-
ologie la Secția Inspecție în sănătate 
publică – personal civil contractual.
 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;
 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 
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 do-
meniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin – în original;
 f) cazierul judiciar – în original;
 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.
 Copiile de pe actele prevăzute 
se prezintă și însoțite de documen-
tele originale pentru a fi certificate 
de un reprezentant al unității. Do-
cumentele prevăzute la lit. d), f) și 
g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în original, în termen de  
valabilitate.
 Tematica de concurs se poate 
accesa pe: www.ms.ro/wp-content/
uploads/2016/12/EPIDEMIOLOGIE.
pdf și la avizierul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Unității Militare 02414, str. 
Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, 
București, în termen de 15 zile ca-
lendaristice 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 Evidență Personal și 
Completare cu Efective al Unității 
Militare 02414 București, str. Mir-
cea Vulcănescu nr. 88, sector 1, tel.: 
0744.336.416, persoană de contact 
Antoci Daniel-Marius.

SPITALUL CLINIC C.F. NR. 2 
BUCUREȘTI
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 Urologie 
la Cabinetul de Urologie– Ambula-
toriul integrat.
 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/certifica-
tul 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 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 
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 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 valabi-
litate.
 Concursul va consta în urmă-
toarele probe: probă scrisă; probă 
clinică în conformitate cu tematica 
pentru specialitatea pentru care se 
candidează și analiza și evaluarea 
activității profesionale științifice.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității din bd. Mărăști nr. 
63, sector 1, București, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apa-
riția acestui anunț. În cazul în care 
ultima zi de înscriere coincide cu o 
zi nelucrătoare, candidații vor pu-
tea 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.: 
0372.298.711.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC MILITAR DE 
URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN 
PAPILIAN” 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 medic în speci-
alitatea Anestezie și terapie inten-
sivă în Secția Anestezie-terapie in-
tensivă din spital.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în 
specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați în ultimul an de pregătire 
în specialitatea în care se publică  
postul.
 Pentru a ocupa un post contrac-
tual vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndeplinească 
condiții generale, conform art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.
 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 specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru 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 
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 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;
 j) curriculum vitae model Euro-
pas;

 k) acordul scris al candidaților 
privind verificarea în vederea ob-
ținerii autorizației de acces la in-
formații clasificate, în cazul în care 
aceștia sunt declarați „admis”.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în original, în termen 
de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei pentru fiecare participant.
 Tematica de concurs este cea 
specifică ocupării posturilor vacan-
te de medici specialiști, publicată pe 
site-ul Ministerului Sănătății.
 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”, la sediul spitalului din 
str. G-ral Traian Moșoiu nr. 22.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0264.403.401, int. 315.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII „GRIGORE 
ALEXANDRESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Radi-
ologie-imagistică medicală pentru 
Compartimentul de Radiologie din 
cadrul Unității de Primire Urgențe;
 • un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă pentru Secția ATI.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în 
specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați în ultimul an de pregătire în 
specialitatea în care se publică pos-
tul.
 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 adeverință/certifica-
tul 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 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 
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 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 valabi-
litate.
 Concursul va consta în următoa-
rele probe și se susțin în următoarea 
ordine: 1) analizarea și evaluarea 
activității profesionale științifice; 
2) proba scrisă; 3) proba clinică sau 
practică.
 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 organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”. În cazul în care ultima zi 
de înscriere coincide cu o zi nelu-
crătoare, candidații vor putea depu-
ne dosarele de înscriere inclusiv în 
prima zi lucrătoare după expirarea 
celor 15 zile.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la Serviciul RUNOS al spitalului, 
tel.: 021.316.93.66, int. 137.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI
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 Epidemi-
ologie în cadrul Departamentului 
Supraveghere în sănătate publică, 
Compartimentul de Supraveghere 
epidemiologică și control boli trans-
misibile – Colectiv Supraveghere 
epidemiologică, boli transmisibile 
prioritare, infecții nosocomiale.
 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 medic pri-
mar;
 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 
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 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.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de originale, care 
se vor certifica de un reprezentant 
al angajatorului. Documentele pre-
văzute la lit. d), f) și g) sunt valabile 
trei luni și se depun la dosar în ter-
men de valabilitate.
 Tematica de concurs și bibli-
ografia sunt cele pentru ocuparea 
postului de medic primar în specia-
litatea postului (http://www.ms.ro/
wp-content/uploads/2016/12/ 
epidemiologie.pdf).
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Direcției de Sănătate Pu-
blică a județului Iași din str. Vasile 
Conta nr. 2-4, 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 obți-
ne la Serviciul Resurse Umane, Nor-
mare, Organizare, Salarizare al DSP 
Iași, tel.: 0232.210.900, int. 218.

ANULARE
Anunțul Spitalului Municipal de 
Urgență „Elena Beldiman” Bârlad 
(județul Vaslui), publicat în „Viața 
medicală” nr. 9 din 04.03.2022, pag. 
6-7, se anulează.


