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	 Tematica	de	concurs	și	biblio-
grafia	se	vor	afișa	pe	site-ul:	www.
spcopgalati.ro	și	la	sediul	unității.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	 spitalului,	 în	 termen	de	15	
zile	 calendaristice	 de	 la	 apariția	
acestui	anunț,	iar	concursul	se	or-
ganizează	în	perioada	cuprinsă	în-
tre	31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	
în	„Viața	medicală”.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	Biroul	Resurse	Umane,	tel.:	
0236.469.100,	int.	134.

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
OTOPENI (JUDEȚUL ILFOV)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	 m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 com-
pletările	și	modificările	ulterioare,	
două	posturi	 cu	 jumătate	de	nor-
mă	 de	medic	 specialist	 confirmat	
în	 specialitatea	 Medicină	 de	 fa-
milie	 în	 cadrul	 Compartimentu-
lui	 Asistență	 medicală	 școlară	 al	
Direcției	de	Asistență	socială	aflat	
în	 subordinea	 Comisiliului	 Local	
Otopeni.
	 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	și	certifica-
tul	de	integritate	comportamenta-
lă	conform	Legii	nr.	118/2019;
	 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;
	 j)	 curriculum	 vitae	 semnat	 și	
datat	–	model	europass.
	 Taxa	de	concurs	este	de	150	de	
lei.
	 Pentru	 conformitate,	 actele	
solicitate	în	copii	vor	fi	prezentate	
și	în	original.	Documentele	prevă-
zute	la	lit.	d),	f)	și	g)	sunt	valabile	
trei	luni	și	se	depun	la	dosar	în	ori-
ginal,	în	termen	de	valabilitate.
	 Tematica	 de	 concurs	 și	 bibli-
ografia	 vor	 fi	 afișate	 la	 avizierul	
Primăriei	 orașului	Otopeni,	 cât	 și	
pe	site-ul	instituției:	https://www.
otopeni.ro.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	 Primăriei	 orașului	Otopeni	
–	 Serviciul	 Administrație	 publică	
locală,	resurse	umane	și	salarizare,	

în	 termen	de	15	zile	calendaristi-
ce	de	la	apariția	acestui	anunț,	iar	
concursul	 se	 organizează	 în	 peri-
oada	cuprinsă	între	31	și	90	de	zile	
de	la	publicarea	în	„Viața	medica-
lă”.	 În	 cazul	 în	 care	 ultima	 zi	 de	
înscriere	coincide	cu	o	zi	nelucră-
toare,	candidații	vor	putea	depune	
dosarele	 de	 înscriere	 inclusiv	 în	
prima	zi	lucrătoare	după	expirarea	
celor	15	zile.
	 Relații	suplimentare	se	pot	ob-
ține	la	tel.:	021.352.00.33,	int.	122.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA 
(JUDEȚUL BRĂILA)
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	
primar	 confirmat	 în	 specialita-
tea	Pneumologie	în	cadrul	Secției	
Pneumologie	II.
	 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,	 însoțită	
de	 copia	 certificatului	 de	naștere,	
copia	 certificatului	 de	 căsătorie,	
după	caz;
	 j)	 copia	 carnetului	 de	 muncă,	
adeverințe	 de	 vechime	 și	 extras	
Revisal	 de	 la	 01.01.2011	 până	 în	
prezent.
	 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	 și	 bibliografia	 de	
concurs	 vor	 fi	 afișate	 pe	 site-ul	
spitalului.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	 Spitalului	 de	 Pneumoftizi-
ologie	Brăila	din	str.	R.	S.	Câmpi-
niu	nr.	21,	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	ob-
ține	la	tel.:	0239.613.665,	int.	162	
-	Biroul	RUNOS	și	pe	site-ul	unită-
ții:	www.spitalultbcbr.ro.

SPITALUL ORĂȘENESC „DR. 
C. T. SPÂRCHEZ” ZĂRNEȘTI 
(JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Ord.	m.s.	nr.	869/2015,	cu	comple-
tările	 și	 modificările	 ulterioare,	
următoarele	posturi:
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	 Medicină	 de	 laborator	
în	cadrul	Laboratorului	de	analize	
medicale;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	Anestezie	 și	 terapie	 in-
tensivă	în	cadrul	Compartimentu-
lui	Anestezie	și	terapie	intensivă;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	în	spe-
cialitatea	 Radiologie-imagistică	
medicală	 în	 cadrul	 Laboratorului	
de	Radiologie	 și	 imagistică	medi-
cală;
	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
biolog	 în	 cadrul	 Laboratorului	 de	
Analize	medicale.
	 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	
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,	 republica-
tă,	 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	 în	 copie	 se	pre-
zintă	 însoțite	 de	 original	 pentru	
conformitate.	 Documentele	 pre-
văzute	la	lit.	d),	f)	și	g)	sunt	vala-
bile	trei	 luni	și	se	depun	la	dosar	
în	original,	în	termen	de	valabili-
tate.
	 Pentru	posturile	de	medic,	te-
matica	de	concurs	este	cea	pentru	
examenul	 de	 medic	 în	 speciali-
tatea	 postului,	 iar	 pentru	 biolog,	
tematica	de	concurs	este	cea	pen-
tru	examenul	de	biolog	specialist,	
publicată	 pe	 site-ul	 Ministerului	
Sănătății.
	 Înscrierile	la	concurs	se	fac	la	
sediul	 spitalului,	 str.	 Policlinicii	
nr.	 12,	 în	 termen	 de	 15	 zile	 ca-
lendaristice	de	 la	apariția	acestui	
anunț,	 iar	 concursul	 se	 organi-
zează	 în	 perioada	 cuprinsă	 între	
31	și	90	de	zile	de	la	publicarea	în	
„Viața	medicală”.	În	cazul	în	care	
ultima	zi	de	înscriere	coincide	cu	
o	 zi	 nelucrătoare,	 candidații	 vor	
putea	depune	dosarele	de	înscrie-
re	 inclusiv	 în	prima	zi	 lucrătoare	
după	expirarea	celor	15	zile.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	la	tel.:	0268.220.308	sau	la	
sediul	spitalului	din	str.	Policlini-
cii	nr.	12,	Zărnești,	județul	Brașov,	
Compartimentul	RUNOS.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ BRAȘOV 
(JUDEȚUL BRAȘOV)
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	
în	 specialitatea	 Medicină	 internă	
la	Secția	 clinică	Medicină	 internă	
I.
	 La	 concurs	 se	 pot	 prezenta	
medici	cu	drept	de	liberă	practică,	
specialiști	 sau	 primari	 confirmați	
în	 specialitatea	 respectivă,	 rezi-
denți	 aflați	 în	 ultimul	 an	 de	 pre-
gătire	 în	 specialitatea	 în	 care	 se	
publică	postul.
	 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	
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CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
„Terapia pacienţilor cu diabet zaharat cu celule autologe obţinute prin

transdiferenţierea celulelor hepatice - Dia-Cure” SMIS 106897

Institutul de Cercetări Știinţifice Medicale „Nicolae Cajal” din	cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” 
din București	 anunță	organizarea	 conferinței	de	 închidere	a	proiectului	de	 cercetare	 cu	 titlul	„Terapia 
pacienţilor cu diabet zaharat cu celule autologe obţinute prin transdiferenţierea celulelor hepatice 
– Dia-Cure”	–	ID P37_794 – SMIS 106897 în	data	de	12.04.2022.

Proiectul	 s-a	 desfășurat	 începând	 cu	 data	 de	 26 Octombrie 2016,	 pe	 parcursul	 a	 66 de luni de 
implementare,	 este	 co-finanțat	 din	 Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020,	Axa	prioritară	1	–	Cercetare,	Dezvoltare	Tehnologică	și	Inovare	
(CDI)	în	sprijinul	Competitivității	Economice	și	Dezvoltării	Afacerilor,	Competiția	POC-A.	1-A.1.1.4-E-2015,	
Acțiunea	 1.1.4:	 Atragerea	 de	 personal	 cu	 competențe	 avansate	 din	 străinătate	 pentru	 consolidarea	
capacității	CD	–	Secțiune	E–	Tip	proiect:	Proiecte	CD	pentru	atragerea	de	personal	cu	competențe	avansate	
din	străinătate.

Valoarea totală a proiectului este de 8.642.500 lei,	 din	 care	 valoarea	 eligibilă	 nerambursabilă	 este	
8.617.500 lei,	reprezentând	84,435%	(7.276.215,31	lei)	contribuție	FEDR	și	15,56%	(1.341.284,69	lei)	fonduri	
din	bugetul	național.

Conferința	de	închidere	a	proiectului	va	cuprinde	prezentarea	rezultatelor	obținute	de	echipa	coordonată	de	
Prof. Dr. Sarah Ferber – director de proiect	–	personalitate	marcantă	la	nivel	internațional	în	domeniul	
medicinei	 regenerative,	 unul	 dintre	 cei	mai	 recunoscuți	 lideri	mondiali	 în	 terapia	 de	 înlocuire	 celulară	
pentru	diabet,	și	Prof. Dr. Irinel Popescu – manager executiv al proiectului	–	fondatorul	transplantului	
hepatic	în	România.

Evenimentul	va	avea	loc	în	mediul	on-line,	în	intervalul	orar	14:00-17:00.

Informații	suplimentare	se	pot	obține	prin	e-mail	la	adresa:	diacure@univ.utm.ro

Proiect	cofinanțat	din	Fondul	European	de	Dezvoltare	Regională	prin	 
Programul	Operațional	Competitivitate	2014-2020
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