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CENTRUL MEDICAL DE 
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT 
AMBULATORIU ORADEA 
(C.M.D.T.A. ORADEA) subordonat 
Direcției Medicale a Ministerului 
Afacerilor Interne,
scoate la CONCURS
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii (republicată), Hotărârilor Gu-
vernului României nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătății lucrătorilor 
și nr. 286/2011 pentru aprobarea Re-
gulamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant co-
respunzător funcțiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din secto-
rul bugetar plătit din fonduri publice, 
ale Ordinelor ministrului sănătății nr. 
1470/2011 pentru aprobarea criterii-
lor privind angajarea și promovarea în 
funcții, grade și trepte profesionale a 
personalului contractual din unitățile 
sanitare publice din sectorul sanitar 
și nr. 869/2015 pentru aprobarea me-
todologiilor privind organizarea și 
desfășurarea concursurilor de ocupare 
a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist și chimist 
din unitățile sanitare publice, precum 
și a funcțiilor de șef de secție, șef de 
laborator și șef de compartiment din 
unitățile sanitare fără paturi respectiv 
a funcției de farmacist șef în unitățile 
sanitare publice cu paturi, ale Ordinu-
lui ministrului afacerilor interne nr. 
23/2015 privind activitatea de psiho-
logie în Ministerul Afacerilor Interne, 
toate cu modificările și completările 
ulterioare, și ale Procedurii PS-001-D 
M-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 pri-
vind algoritmul și responsabilitățile 
personalului implicat în activitatea 
de examinare medicală pentru înca-
drarea personalului contractual în 
unitățile M.A.I., pentru ocuparea ur-
mătoarelor posturi vacante de medic 
(personal contractual) pe perioadă  
nedeterminată:
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Medicină de familie în cadrul 
Centrului Medical de Diagnostic și Tra-
tament Ambulatoriu Oradea – Cabinet 
medical de unitate – Poliție;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Medicină de familie în cadrul 
Centrului Medical Județean Hunedoara 
– Cabinet medical de unitate – Poliție;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Medicina muncii în cadrul Cen-
trului Medical Județean Timiș – Com-
partimentul Medicina muncii.
 Condițiile pe care le oferă 
C.M.D.T.A. Oradea sunt cele specifice 
unităților medicale din România.
 La concursul pentru ocuparea pos-
turilor vacante se pot prezenta medici 
specialiști cu drept de liberă practică 
confirmați în specialitatea Medicina 
muncii, respectiv Medicină de familie, 
care îndeplinesc cumulativ următoare-
le condiții.
 Condiții generale:
 a) au cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând Spațiu-
lui Economic European și domiciliul în 
România;
 b) cunosc limba română, scris și 
vorbit;
 c) au vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale;
 d) au capacitate deplină de exerci-
țiu;
 e) au o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care can-
didează (verificările privind starea de 
sănătate medicală sunt efectuate de 
structurile de specialitate ale Ministe-
rului Afacerilor Interne);
 f) îndeplinesc condițiile de studii 
și, după caz, de vechime și condițiile 
specifice pentru ocuparea postului va-
cant;
 g) nu au fost condamnați defini-
tiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o in-
compatibilă cu exercitarea postului, cu 

excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea;
 h) să fie declarați „apt” din punct 
de vedere psihologic pentru funcția 
scoasă la concurs (examinarea va fi 
efectuată prin Centrul de Psihoso-
ciologie al Ministerului Afacerilor  
Interne);
 i) să fie declarați „apt” din punct 
de vedere medical (candidații vor par-
curge etapele prevăzute de O.M.A.I. 
nr. 291/2011 privind Normele meto-
dologice de supraveghere a sănătății 
lucrătorilor și Procedura PS-001/DM/
RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 pentru 
obținerea fișei de aptitudine în muncă, 
sens în care, după afișarea rezultatului 
selecției dosarelor de concurs, vor ridi-
ca de la Serviciul Management Resurse 
Umane (str. Mihai Vodă nr. 17, sector 
5, etaj VI, camera 618) trimiterea că-
tre structura competentă de medicina 
muncii la care este arondată unitatea 
organizatoare.
 Condiții specifice:
 a) să fie absolvenți de studii supe-
rioare cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul sănătate, speciali-
zarea medicină;
 b) să dețină certificat de confirma-
re ca medic specialist în specialitatea 
Medicina muncii, respectiv Medicină 
de familie;
 c) să dețină certificat de membru al 
Colegiului Medicilor;
 d) să dețină aviz anual de liberă 
practică pentru exercitarea funcției de 
medic;
 e) să dețină asigurare de  
malpraxis;
 f) să aibă minimum 5 ani vechime 
în muncă pentru ocuparea postului de 
medic specialist specialitatea Medici-
na muncii, respectiv să aibă minimum 
3 ani vechime în muncă pentru ocupa-
rea postului de medic specialist în spe-
cialitatea Medicină de familie.
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști cu 
viza pe anul în curs;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizației profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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 pri-
vind reforma în domeniul sănătății, re-
publicată, cu modificările ulterioare (în 
termen de valabilitate);
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la Ord. m.s. nr. 869/2015;
 f) certificat de cazier judiciar în 
original (în termen de valabilitate);
 g) certificat medical din care să re-
zulte că este apt din punct de vedere 
fizic și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează (în termen de valabilitate); 
 h) chitanță de plată a taxei de con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) autobiografie (redactată olograf) 
și tabelul nominal cu rudele candida-
tului;
 k) declarație de confirmare a cu-
noașterii și acceptare a condițiilor de 
recrutare;
 l) 3 fotografii tip B.I., 2 fotografii 
color 9/12 cm;
 m) curriculum vitae;
 n) recomandare de la ultimul loc 
de muncă (trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu caracterizarea profilului 
profesional și moral al persoanei, nu-
măr de înregistrare, ștampila unității 
și semnătura persoanei care a întoc-
mit-o);
 o) copii de pe certificat de naștere, 
certificat de căsătorie, hotărâri judecă-
torești privind starea civilă, după caz;
 p) copii de pe carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințe care atestă 
vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor;
 r) dosar cu șină.

 Copiile actelor prevăzute mai sus 
se prezintă însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru con-
formitate cu originalul.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Programarea la testarea psihologi-
că se face prin grija Compartimentului 
Resurse Umane și se va desfășura la 
sediul Centrului de Psihologie al M.A.I. 
din str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 
2, București, iar candidații vor fi anun-
țați în timp util cu privire la data efec-
tuării acesteia.
 Fișa de aptitudine eliberată de me-
dicul de medicina muncii din cadrul 
Centrului Medical de Diagnostic și Tra-
tament Ambulatoriu Oradea, din care 
să rezulte aptitudinea în muncă pen-
tru profesia/funcția și locul de muncă 
pentru care se organizează concurs și a 
optat candidatul va fi depusă la dosarul 
de concurs până cel târziu la data des-
fășurării primei probe de concurs.
 Contestația privind dosarele res-
pinse se adresează, în termen de 2 
(două) zile lucrătoare din momentul 
afișării, directorului C.M.D.T.A. Ora-
dea, stabilindu-se un termen de 2 
(două) zile lucrătoare pentru soluțio-
nare.
 Tematica de concurs și bibliogra-
fia sunt afișate la avizierul C.M.D.T.A. 
Oradea și pe site-ul unității:  
www.cmdtaoradea.ro
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității din Oradea, str. Dunărea 
nr. 7, județul Bihor, 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 publicarea în „Viața medicală”.
 Relații privind participarea 
la concurs pot fi obținute la tel.: 
0259.401.118, int. 21126.

INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ 
PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE 
CLUJ-NAPOCA 
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 Radiolo-
gie-imagistică medicală în cadrul La-
boratorului 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 specialist, pre-
cum și de pe atestatul de studii com-
plementare, pentru medici;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizației profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) curriculum vitae.
 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 valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pen-
tru examenul de medic specialist în 
specialitatea postului și poate fi găsită 
pe site-ul: www.ms.ro la rubrica: Spe-
cialiști/Concursuri/Examene și con-
cursuri naționale/Tematica examenu-
lui de specialitate.
 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 publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la Biroul RUNOS, tel.: 0264.591.941, 
int. 105.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC BECLEAN 
(JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ATI la Compar-
timentul ATI;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de ur-
gență la Compartimentul Primire Ur-
gențe;
  un post cu jumătate de normă de 
medic în specialitatea Medicină de fa-
milie, cu atestat de studii complemen-
tare în Asistență medicală de urgență 
prespitalicească (modulul I) și în Asis-
tență medicală de urgență spitaliceas-
că (modulul II), la Compartimentul 
Primire Urgențe;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neonatologie la 
Compartimentul Neonatologie;
  două posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Pediatrie la 
Compartimentul Pediatrie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Epidemiologie 
la Compartimentul SPLIAAM;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Radiologie-ima-
gistică medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea ORL la Cabine-
tul de ORL;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neurologie la 
Cabinetul de Neurologie.
 La concurs se pot prezenta medici 
cu drept de liberă practică, specialiști 
sau primari confirmați în specialitatea 
respectivă, rezidenți aflați în ultimul 
an de pregătire în specialitatea în care 
se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concure-
ze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizației profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pen-
tru examenul de medic specialist 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 publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la tel.: 0263.343.065.

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL 
„DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:

  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialita-
tea Radiologie-imagistică medicală, cu 
atestate de studii complementare în 
Tomografie computerizată și Imagis-
tică prin rezonanță magnetică, în ca-
drul Laboratorului de Radiologie-ima-
gistică medicală II (personal civil  
contractual);
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Radiologie-imagistică medicală, 
cu atestat de studii complementare 
în Tomografie computerizată, în ca-
drul Laboratorului de Radiologie-ima-
gistică medicală II (personal civil  
contractual);
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Recuperare, medicină fizică 
și balneologie în cadrul Serviciu-
lui Misiuni speciale (personal civil  
contractual);
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Obstetrică-ginecologie, cu 
atestate de studii complementare în 
Colposcopie și Ultrasonografie ob-
stetricală și ginecologică, la Cabi-
netul de Obstetrică-ginecologie din 
Ambulatoriul integrat (personal civil  
contractual);
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Chirurgie plastică-microchi-
rurgie reconstructivă la Cabinetul de 
Chirurgie plastică, microchirurgie re-
paratorie din Ambulatoriul integrat 
(personal civil contractual);
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Chirurgie orală și maxilo-facială 
la Cabinetul de Chirurgie orală și ma-
xilo-facială din Ambulatoriul integrat 
(personal civil contractual);
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Cardiologie la Nucleul de cer-
cetare – cardiologie și cardiologie in-
tervențională, activitate de cercetare 
(personal civil contractual).
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru 
al organizației profesionale cu viza pe 
anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să re-
zulte 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, repu-
blicată, cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 
la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să re-
zulte 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 con-
curs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei 
și se achită la casieria spitalului.
 Copiile de pe actele prevăzute mai 
sus se prezintă însoțite de documen-
tele originale. Documentele prevăzu-
te la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen de  
valabilitate.
 Tematicile de concurs se pot ac-
cesa pe site-ul: www.ms.ro, pe site-ul 
spitalului: www.scumc.ro și la avizie-
rul unității.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului din București, str. 
Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, în 
termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă în-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea în  
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la sediul spitalului sau la tel.: 
021.319.30.51, int. 164.


