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ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Braila scoate la concurs, in conformitate cu prevederile OMS
869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi vacante de medici, dupa
cum urmeaza:
Nr.
crt.

UNITATEA SANITARĂ SPECIALITATEA

1

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Radiologie imagistica
medicala

2

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Medicina Interna

3

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Anestezie si Terapie
Intensiva

4

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Anestezie si Terapie
Intensiva

5

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Anestezie si Terapie
Intensiva

6

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Cardiologie

GRADUL
PROFESIONAL
Doua posturi cu
norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Doua posturi cu
norma
intreaga de
medic
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Locul de
munca
Laborator
Radiologie
Imagistica
medicala
Medicina
Interna
Cronici
Sectia ATI I

Sectia ATI II

Sectia ATI III

Sectia
Cardiologie
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7

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Medicina Interna

8

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Pediatrie

9

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Neurologie

10

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Obstetrica Ginecologie

11

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Oncologie

12

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Pediatrie

13

SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA

Medicina de Urgenta

Un post cu norma
intreaga de
medic
Doua posturi cu
norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Doua posturi cu
norma
intreaga de
medic
Un post cu norma
intreaga de
medic
Patru posturi cu
norma
intreaga de
medic

Sectia
Medicina
Interna I
Sectia
Neonatologie
Sectia
Neurologie
Sectia
Obstetrica
Ginecologie II
Sectia
Oncologie
Sectia
Pediatrie II
Unitatea de
Primiri
Urgente

La concurs se pot prezenta medicii cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in
specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica
postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde acte:
1. Cerere prin care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
2. Copie xerox de pe diploma de licenta şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul de confirmare pentru biologi,
biochimisti sau chimisti ;
3. Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
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4. Dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute 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 in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare ;
5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr 3 la ordin;
6. Cazierul judiciar;
7. Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru
exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
8. Chitanta de plata a taxei de concurs;
9. Copia actului de identitate in termen de valabilitate
Taxa de concurs este 150 de lei.
Documentele prevazute la lit d, f, si g sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, sos. Buzaului nr 2, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia anuntului in Viata Medicala nr.45 din data de 09.11.2018, iar concursul
se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in Viata Medicala.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel. 0239/692222, int 2174.

Manager,
Dr.Rasnoveanu Mihaela Delia

Director Medical
Dr. Neacsu Alina Mihaela

Sef Serv. RUNOS
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VIA�A MEDICALĂ
9 noiembrie 2018 l Nr. 45

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
„SF. ȘTEFAN” BUCUREȘTI
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 primar confirmat
în specialitatea Pneumologie la Secţia
Pneumologie I.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist/
primar în specialitatea postului, postată pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, șos. Ștefan cel Mare
nr. 11, sector 2, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viaţa medicală”.
SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE
(JUDEŢUL HUNEDOARA)
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 Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 spitalului.
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

Posturi scoase la concurs
pentru examenul de medic specialist
în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Pricazului nr. 16, în
termen de 15 zile calendaristice de la
apariţia acestui anunţ, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la Biroul Resurse Umane.
SPITALUL CLINIC „PROF. DR. TH.
BURGHELE” BUCUREȘTI
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 primar confirmat
în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul clinic de
Radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 spitalului.
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
pentru examenul de medic specialist/
primar în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, șos. Panduri nr. 20, sector
5, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine pe: www.burghele.ro și la tel.:
021.410.69.10, int. 315 – Biroul
RUNOS.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEŢEAN
DE URGENŢĂ BRĂILA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, următoarele
posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică
medicală;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină internă
la Secţia Medicină internă cronici;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea ATI la Secţia
ATI I;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea ATI la Secţia
ATI II;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea ATI la Secţia
ATI III;
 două posturi cu normă întreagă
de medic în specialitatea Cardiologie
la Secţia Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină internă
la Secţia Medicină internă I;
 două posturi cu normă întreagă
de medic în specialitatea Pediatrie la
Secţia Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Neurologie la
Secţia Neurologie;

 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secţia Obstetrică-ginecologie II;
 două posturi cu normă întreagă
de medic în specialitatea Oncologie
medicală la Secţia Oncologie;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Pediatrie la Secţia Pediatrie II;
 patru posturi cu normă întreagă
de medic în specialitatea Medicină de
urgenţă la Unitatea Primiri Urgenţe.
La concurs se pot prezenta medici
cu drept de liberă practică, specialiști
sau primari confirmaţi în specialitatea
respectivă, rezidenţi aflaţi 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 menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist
în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, șos. Buzăului nr. 2, în
termen de 15 zile calendaristice de la
apariţia acestui anunţ, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Serviciul RUNOS, tel.: 0239.69.22.22,
int. 2174.
SPITALUL ORĂȘENESC
„SF. ȘTEFAN” ROVINARI
(JUDEŢUL GORJ)
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 specialitatea
Medicină internă la Secţia Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Compartimentul
Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa la sediul spitalului și pe
site-ul: www.spitalrovinari.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ,
iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel.:
0253.37.13.18, int. 154.
SPITALUL JUDEŢEAN
DE URGENŢĂ GIURGIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, funcţia de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis
a spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
funcţia pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 spitalului.
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 numai
candidaţii care au obţinut minimum
două puncte din cele prevăzute la pct.
9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experienţă
profesională.
Pentru proba scrisă un subiect
va fi din legislaţia sanitară (Legea nr.
95/2006).
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de farmacist specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ,
iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Serviciul RUNOS, tel.: 0246.21.15.50,
int. 253.
SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI
(JUDEŢUL DÂMBOVIŢA)
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 Diabet zaharat,
nutriţie și boli metabolice la Cabinetul
de Diabet zaharat, nutriţie și boli metabolice – Ambulatoriul de specialitate.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist
în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ,
iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viaţa medicală”.
REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI
(JUDEŢUL DÂMBOVIŢA)
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 în specialitatea
Obstetrică-ginecologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie.
La concurs se pot prezenta medici
cu drept de liberă practică, specialiști
sau primari confirmaţi în specialitatea
respectivă, rezidenţi aflaţi 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 menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de
licenţă și certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverinţă de
confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru
al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile 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 sănătăţii, 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
activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţă 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 valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist
în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ,
iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viaţa medicală”.

