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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.: 
0255.511.425, int. 116.

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ HARGHITA
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 
specialist confirmat în specialita-
tea Medicină de familie în cadrul 
Compartimentului Colectare de 
sânge.
 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;
 j) carte de muncă și/sau ade-
verință care atestă vechimea în 
muncă, după caz;
 k) curriculum vitae – în origi-
nal;
 l) recomandare de la ultimul 
loc de muncă.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria unității.
 Pentru confirmarea copiilor 
documentelor, acestea trebuie 
prezentate și în original. Docu-
mentele prevăzute la lit. d), f) și g) 
sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în original, în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs poate fi 
găsită și afișată la sediul centrului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul instituției, 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”.
 Detalii privind condițiile 
specifice pentru ocuparea pos-
tului sunt disponibile la sediul  
centrului.

 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Serviciul Contabilitate al 
CTS Harghita, tel.: 0366.400.521-
522.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ VASLUI (JUDEȚUL 
VASLUI)
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 
specialist confirmat în specialita-
tea Medicină de laborator pentru 
Laboratorul de Analize medicale.
 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 adeverința/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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 
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;
 j) copie xerox a certificatului 
de căsătorie (dacă este cazul).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 La depunerea dosarului de 
concurs, pentru conformitae, se va 
prezenta și originalul documen-
telor enumerate mai sus. Docu-
mentele prevăzute la lit. d), f) și g) 
sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în original, în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
corespunzătoare specialității pos-
turilor și va fi afișată la sediul uni-
tății.
 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 sediul spitalului și la tel.: 
0235.317.224.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BRĂILA (JUDEȚUL 
BRĂILA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă I;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă II;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală la 
Secția Chirurgie generală I;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la Unitatea Primiri Urgen-
țe.
 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.
 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, șos. Buzăului nr. 2, 
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”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0239.692.222, int. 2184.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII „SF. IOAN” 
GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Neurochirurgie în cadrul 
Compartimentului Neurochirurgie 
– Secția clinică Chirurgie și orto-
pedie infantilă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea ORL în cadrul 
Compartimentului ORL.
 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, sau copie xerox 
de pe carnetul de rezident, după 
caz;
 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.
 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 original, în 
termen de valabilitate. Actele în 
copie vor fi însoțite de originale 
pentru certificare.
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Workshop
„METODE ŞTIINȚIFICE UTILIZATE ÎN MEDICINA REGENERATIVĂ”

(„SCIENTIFIC METHODS USED IN REGENERATIVE MEDICINE”)

Institutul de Cercetări Ştiințifice Medicale „Nicolae Cajal” din cadrul Universității 
„Titu Maiorescu” din București anunță organizarea workshop-ului cu titlul „METODE 
ŞTIINȚIFICE UTILIZATE ÎN MEDICINA REGENERATIVĂ” („SCIENTIFIC METHODS USED IN 
REGENERATIVE MEDICINE”) în data de 12.04.2022.
Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Terapia pacienților cu diabet zaharat cu celule 
autologe obținute prin transdiferențierea celulelor hepatice – Dia-Cure” – ID P37_794 – 
SMIS 106897, derulat în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa 
prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul Competitivității 
Economice și Dezvoltării Afacerilor, Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe 
avansate din străinătate pentru consolidarea capacitații CD.
Directorul de proiect este Prof. Dr. Sarah Ferber, personalitate marcantă la nivel internațional 
în domeniul medicinei regenerative și unul dintre cei mai recunoscuți lideri mondiali în terapia 
de înlocuire celulară în diabet.
Workshop-ul se adresează studenților doctoranzi și postdoctoranzi, cadrelor didactice și 
cercetătorilor implicați în domeniul medicinei regenerative. Evenimentul va avea loc în mediul 
on-line, în intervalul orar 11:00-13:30. 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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