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MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE 
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 Medicina 
muncii din cadrul Ministerului Finan-
țelor Publice.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesi-
onal 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 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în Ane-
xa 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 vala-
bilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list 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 organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC 
„IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI 
(JUDEȚUL BACĂU)
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;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Boli infec-
țioase;
  un post cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea 

Recuperare, medicină fizică și  
balneologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Cardiologie;
  trei posturi cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Chirurgie 
generală;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Dermatove-
nerologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Diabet za-
harat, nutriție și boli metabolice;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Epidemio-
logie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Gastroentero-
logie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Laborator ex-
plorări funcționale;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Medici-
nă de familie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
laborator;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Medici-
nă de urgență;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină in-
ternă;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Nefrologie;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Neuro-
logie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Obstetrică-gi-
necologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Oftalmologie;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Ortope-
die și traumatologie;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Pedia-
trie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Psihiatrie;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală – Compar-
timent CT;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală – Compar-
timent RMN;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Urologie.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați 
în ultimul an de pregătire în speciali-
tatea 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 con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesi-
onal 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 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în Ane-
xa 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 în contul spitalului 
nr.: RO47TREZ06321F330800XXXX 
deschis la Trezoreria municipiului 
Moinești.
 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 este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, Biroul Resurse Umane, 
tel.: 0234.374.215/0234.374.219, 
int. 106, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, 
iar concursul se organizează în peri-
oada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0234.374.215, int. 106.

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII 
DÂMBOVIȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, două posturi 
cu normă întreagă de medic primar 
confirmat în specialitatea Expertiză 
medicală a capacității de muncă la 
Cabinetul de Expertiză medicală nr. 
4 și Cabinetul de Expertiză medicală 
nr. 5.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesi-
onal 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 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 sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în Ane-
xa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar / declarație 
scrisă din care să rezulte că nu a 
fost condamnat penal sau nu se află 
în curs de cercetare penală pen-
tru fapte care-l fac incompatibil cu  
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 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, certificat de 
naștere și certificat de căsătorie;
 j) copie de pe carnetul de muncă 
și adeverință de salariat pentru ve-
chime în muncă, pentru perioada de 
după 01.01.2011.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă însoțite de do-
cumentele originale, sau în copii le-
galizate.

 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de vala-
bilitate.
 Înscrierile la concurs se fac 
la sediul unității din Târgoviște,  
str. T. Vladimirescu nr. 1A, et. 1, 
camera 108, 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”.
 Concursul nu se va desfășura în 
condițiile stabilite mai sus, dacă prin 
reglementări sau dispoziții ale celor 
în drept se va dispune altfel.
 Relații suplimentare privind con-
dițiile generale și specifice pentru 
ocuparea postului, tematica de con-
curs, bibliografia, locul, data și ora 
desfășurării probelor de concurs 
se pot obține de la Compartimentul 
Resurse Umane, tel.: 0245.213.308, 
int. 225, fax: 0245.640.487. Persoa-
nă de contact Luminița Rădulescu, 
tel.: 0245.213.308, int. 225.

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII 
CĂLĂRAȘI 
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 Expertiză medicală a capacității 
de muncă la Cabinetul de Expertiză 
medicală și recuperarea capacității 
de muncă Călărași;
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialita-
tea Expertiză medicală a capacității 
de muncă la Cabinetul de Expertiză 
medicală și recuperarea capacității 
de muncă Oltenița.
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 
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 calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea 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 de-
pun la dosar în termen de vala bilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist/
primar în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Flacăra nr. 57-59, 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 sediul instituției sau la 
tel.: 0242.315.235; 0242.318.959,  
int. 117.

Depuneți formularul 230, prin care direcționați 
3,5% din impozitul pe venit și susțineți sănătatea 
a mii de oameni, dar și educația copiilor pe care 
îi avem în cele două centre educaționale ale 
Fundației Inovații Sociale Regina Maria.

Puteți descărca formularul de pe site-ul fundației,  
www.fundatiareginamaria.ro

 CUM POȚI DEPUNE FORMULARUL 230?

1.  Prin poștă sau direct la ghișeul ANAF – trimite 
formularul completat, prin Poșta Română, sau 
depune-l la ghișeul ANAF din localitatea ta de domiciliu

2.  Depune-l la unul dintre sediile Fundației Inovații 
Sociale Regina Maria și îl vom depune noi la ANAF 
pentru tine. Punctele de colectare sunt:

®  Strada Gârlei nr. 88, sector 1, București,  
contact 0722.209.687 (sediul administrativ)

®  Strada Ion Câmpineanu nr. 23, sector 1, București,  
contact 0722.209.687 (Policlinica Socială)

3.  Depune online formularul prin intermediul serviciului 
ANAF, Spațiul privat virtual

 Pentru alte detalii:  
frm@fundatiareginamaria.ro

PROMO


