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 La concurs se pot prezenta chi-
miști debutanți, chimiști, chimiști 
specialiști sau principali. 
 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 
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 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 plătește în contul: RO-
44TREZ62120E365000XXXX, des-
chis la Trezoreria Municipiului 
Timișoara, Cod fiscal: 11292024, 
beneficiar: Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Timiș.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica cu 
originalul, sau în copii legalizate. 
Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de vala-
bilitate.
 Tematica de concurs se găsește 
pe site-ul DSPJ Timiș, precum și la 
sediul acesteia din str. Lenau nr. 
10, Timișoara.
 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”.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” 
IAȘI  
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
farmacist specialist confirmat în 
specialitatea Farmacie generală la 
Farmacia spitalului.
 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 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 și biblio-
grafia sunt postate pe site-ul uni-
tății: www.spitalspiridon.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Independen-
ței nr. 1, 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 
obține la sediul spitalului, tel. 
0232.240.822, int. 248.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. 
MATEI BALȘ” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:

• un post cu normă întreagă 
de biolog confirmat în specialita-
tea Biologie pentru Laboratorul de 
analize medicale;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase la Secția 
clinică II Boli infecțioase adulți;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase la Secția 
clinică III Boli infecțioase adulți;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase la Secția 
clinică VIII Boli infecțioase HIV/
SIDA copii;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Pediatrie la Secția clini-
că X Boli infecțioase copii;

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Radiologie-imagistică me-
dicală cu competențe CT și RMN 
pentru Laboratorul de Radiologie 
și imagistică medicală;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală.
 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 
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 ori cele 
de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) 
din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de bi-
ochimist, biolog și chimist, înfiin-
țarea, organizarea și funcționarea 
OBBCSSR;
 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 este cea 
pentru examenul de medic/biolog 
în specialitatea postului.
 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: 021.318.61.00.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. 
MATEI BALȘ” 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 Pediatrie la Compartimentul 
Primiri urgențe - S – temporar va-
cant până la 01.06.2024.
 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 
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 (inclusiv rezi-
dențiat prin concurs);
 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 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 aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în maximum 30 de zile lu-
crătoare de la publicarea în „Viața 
medicală”, dar nu mai devreme de 
6 zile lucrătoare de la încheierea 
înscrierilor.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE „N. C. PAULESCU” 
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 Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice.
 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 
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 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 aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ SATU MARE
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 cu 
drept de liberă practică în cadrul 
Departamentului Supraveghere în 
sănătate publică la Compartimen-
tul de Evaluare a factorilor de risc 
din mediul de viață și muncă.  
 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 
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.
La concurs se pot prezenta far-
maciști cu liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în 
specialitatea farmacie, farmaciști 
rezidenți aflați în ultimul an de 
pregătire.
 Tematica de concurs se găsește 
la sediul spitalului.
 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”.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ MUREȘ
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 biolog 
principal confirmat în specialita-
tea Microbiologie sanitară pentru 
Laboratorul diagnostic și inves-
tigare în sănătate publică – Dia-
gnostic microbiologie.
 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 
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 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.


