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 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 (după caz);
 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), 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 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 pos-
tul 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 va fi afi-
șată la sediul primăriei.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 sediul primăriei din Pia-
ța Sf. Maria nr. 1, sau prin e-mail: 
resurseumane@ppl.ro, tel.: 
0374.408.819, int. 107.

SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI 
FERATE WITTING BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase în cadrul 
Compartimentului de Suprave-
ghere a infecțiilor nosocomiale – 
spital;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Urologie în cadrul Cabi-
netului de Urologie din Ambulato-
riul de specialitate Gara de Nord.
 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 bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs (cer-
tificat profesional curent – aviz 

anual privind exercitarea profesiei 
de medic – CMR);
 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 (punctaj –  
Colegiul Medicilor);
 f) cazierul judiciar;
 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;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate și acte de 
stare civilă (certificat de naștere, 
certificat căsătorie);
 j) curriculum vitae;
 k) copie a asigurării de  
malpraxis.
 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 depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Tematica de concurs va fi cea 
folosită la obținerea titlului de 
medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui 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 ob-
ține la tel.: 021.317.00.68/203 sau 
0766.665.516.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ JUDEȚEANĂ GORJ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
un post cu normă întreagă de me-
dic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea Epidemiologie la 
Compartimentul de Supraveghe-
re epidemiologică și control boli 
transmisibile.
 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 (copii ale do-
cumentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care ates-
tă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului);
 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), 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 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 pos-
tul 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  
instituției.
 Copiile documentelor de mai 
sus se prezintă însoțite de docu-
mentele în original. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
labile 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 publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul D.S.P. Gorj, str. 22 
Decembrie 1989 nr. 22 bis, sau la 
tel.: 0253.210.061.

SPITALUL ORĂȘENESC 
TURCENI (JUDEȚUL GORJ)
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 
rezident ultimul an confirmat în 
specialitatea Psihiatrie la Secția 
Psihiatrie cronici.
 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 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), 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 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 pos-
tul 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.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus se prezintă însoțite de docu-
mentele originale sau copii lega-
lizate. 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 în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
Serviciul RUNOS al spitalului, 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 cu pri-
vire la bibliografie și conținutul 
dosarului de concurs se pot ob-
ține la Biroul RUNOS sau la tel.: 
0253.335.035, int. 104.

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI 
(JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, un 
post cu jumătate de normă de me-
dic primar confirmat în specialita-
tea Medicină de familie în cadrul 
Compartimentului de Asistență 
medicală pentru unitățile de învă-
țământ.
 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 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), 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 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 pos-
tul 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 primăriei.
 Copiile documentelor de mai 
sus se prezintă însoțite de docu-
mentele în original. Documentele 
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
labile trei luni și se depun la dosar 
în original, în termen de valabili-
tate.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul instituției, în termen de 15 

zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se or-
ganizează în perioada cuprinsă în-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei din 
comuna Bălești, sat Bălești, str. 
Principală nr. 173, jud. Gorj, sau 
la tel.: 0353.100.108, precum și pe 
site-ul: www.balesti.ro și e-mail: 
primariabalesti@yahoo.com.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE 
„ANA ASLAN” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 185 din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, funcția de șef Laborator de 
Radiologie și imagistică medicală 
(str. Căldărușani nr. 9, sector 1, 
București). 
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză funcția pentru care dorește să 
candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 2 la normele  
menționate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac in-
compatibil cu funcția pentru care  
dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;
 g) certificat privind starea de 
sănătate;
 h) dovadă/adeverință din care 
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 
fost sancționat de conducerea uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 h1) în situația în care persoana 
a fost sancționată și a contestat 
conform legii sancțiunea aplicată 
fie de unitatea angajatoare, fie de 
Colegiul Medicilor din România, 
un document, certificat de grefă, 
emis de instanța judecătoreas-
că competentă, din care să reiasă 
existența pe rolul instanței a unui 
litigiu cu privire la sancțiunea 
aplicată;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului 
de membru al Colegiului Medicilor 
din România cu viza anuală în ter-
men de valabilitate;
 j) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să 
ateste confirmarea în specialitate 
și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management 
privind evoluția viitoare a labora-
torului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 m) cazier judiciar și certifi-
cat (adeverință) de integritate 
comportamentală (se ridică de la  
cazier).


