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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, funcția 
de șef Compartiment Evaluare 
a factorilor de risc din mediul de 
viață și muncă (medic confirmat în 
specialitatea Igienă).
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția 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, și respec-
tiv 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 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 func-
ția 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: 
RO44TREZ62120E365000XXXX, 
deschis la Trezoreria municipiului 
Timișoara, cod fiscal: 11292024, 
beneficiar: Direcția de Sănătate 
Publică Județeană Timiș.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica cu 
originalul, sau se prezintă copii le-
galizate. Documentele prevăzute 
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen 
de valabilitate.
 La concurs se pot înscrie nu-
mai candidații care au obținut mi-
nimum două puncte din cele pre-
văzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la 
ordin.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu o vechime de cel puțin 
5 ani în specialitatea postului. Ve-
chimea în specialitate decurge de 
la data confirmării și încadrării ca 
medic specialist.
 Pentru proba scrisă un subiect 
va fi din legislația sanitară (Legea 
nr. 95/2006).
 Tematica de concurs se gă-
sește pe site-ul și la sediul DSP 
Timiș, 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”.
 Pentru dosarele incomplete 
se stabilește un termen de 5 zile 
lucrătoare pentru completarea lor. 
Ulterior expirării acestui termen nu 
se admit completări ale dosaru-
lui, iar dosarele necompletate se 
resping. Situația privind dosarele 
admise sau respinse se afișează 
la sediul instituției. Contestați-
ile privind dosarele respinse se 
adresează, în termen de două zile 

lucrătoare din momentul afișării, 
conducătorului DSPJ Timiș.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la sediul instituției, str. Lenau 
nr. 10, tel.: 0256.494.680, int. 113 
și 120 - Biroul Resurse Umane, 
Normare, Organizare și Salarizare.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ
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 
specialitatea Medicină de labo-
rator pentru Laboratorul de Dia-
gnostic și investigare în sănătate 
publică - diagnostic microbiolo-
gic;
  un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Igienă pentru Laborato-
rul de Igiena radiațiilor.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 
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 plătește în contul: 
RO44TREZ62120E365000XXXX, 
deschis la Trezoreria municipiului 
Timișoara, cod fiscal: 11292024, 
beneficiar: Direcția de Sănătate 
Publică Județeană Timiș.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica cu 
originalul, sau se prezintă copii le-
galizate. Documentele prevăzute 
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen 
de valabilitate.
 Tematicile de concurs se gă-
sesc pe site-ul și la sediul DSP 
Timiș, 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”.
 Pentru dosarele incomplete 
se stabilește un termen de 5 zile 
lucrătoare pentru completarea lor. 
Ulterior expirării acestui termen nu 
se admit completări ale dosaru-
lui, iar dosarele necompletate se 
resping. Situația privind dosarele 
admise sau respinse se afișează 
la sediul instituției. Contestați-
ile privind dosarele respinse se 
adresează, în termen de două zile 

lucrătoare din momentul afișării, 
conducătorului DSPJ Timiș.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la sediul instituției, str. Lenau 
nr. 10, tel.: 0256.494.680, int. 113 
și 120 - Biroul Resurse Umane, 
Normare, Organizare și Salarizare.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ BUZĂU
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 far-
macist cu drept de liberă practică 
la Farmacia TBC CTG Oncologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 
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 spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Pentru tinerii specialiști unita-
tea susține costurile aferente con-
tractelor de locațiune - locuință 
de serviciu și utilități în limita unui 
plafon lunar de 1.000 de lei.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de farmacist/far-
macist 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 Serviciul Resurse Umane, 
tel.: 0238.720.689, int. 166.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI 
TELEORMAN 
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 chi-
mist specialist pentru Laborato-
rul de Diagnostic și investigare în 
sănătate publică - Laboratorul de 
Chimie sanitară și/sau toxicologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 
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.
 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 chimist speci-
alist.
 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 instituției - Biroul  
RUNOS și la tel.: 0247.311.354, 
int. 22 și 26.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ ORADEA 
(JUDEȚUL BIHOR)
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 specialist confirmat în specia-
litatea Medicină internă la Secția 
clinică Medicină internă I.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 
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.
 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”.

SPITALUL CLINIC 
DE RECUPERARE 
CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
următoarele posturi:
  un post cu jumătate de 
normă de medic specialist con-
firmat în specialitatea Boli infecți-
oase la Compartimentul Prevenire 
a infecțiilor asociate asistenței me-
dicale;
  un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Cardiologie, cu compe-
tență în Ecocardiografie generală 
și Ecografie vasculară, pentru La-
boratorul de Explorări funcționale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează 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 
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 spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Bibliografia și tematica de con-
curs pot fi consultate pe site-ul: 
www.recuperarecluj.ro, la Servi-
ciul RUNOS și la avizierul spitalu-
lui.
 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 sediul spitalului, str. Viilor 
nr. 46-50 sau la tel.: 0264.207.021, 
int. 206.


