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Exemplar __ / 2 

 

Planificarea concursului de medici  

conform anunțului de concurs nr. 38484/10.09.2021 

 

  1 post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laborator Analize 

medicale  

Proba scrisă va avea loc în data de 12.11.2021 începând cu ora 8.30  

Locul de desfășurare։ Laboratorul de analize medicale 

 

  1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea A.T.I. la Compartiment A.T.I. strada 

Clinicilor nr.4-6.  

 2 posturi cu ½ normă de medic specialist confirmat în specialitatea A.T.I. la Secţia Clinică A.T.I. I  

- Specialiști։ Probele vor avea loc în data de   23.11.2021 ora 9.00 – proba scrisă 

        23.11.2021 – proba clinică 

       Probele vor avea loc la mansardă în Secția Clinică Chirurgie I 

 

 2 posturi cu normă întreagă de medic rezident anul V specialitatea A.T.I. la Secţia Clinică A.T.I. I  

- Rezidenți anul V։ Probele vor avea loc în data de   22.11.2021 ora 9.00 – proba scrisă 

                  23.11.2021 – proba clinică 

   Probele vor avea loc la mansardă în Secția Clinică Chirurgie I 

 

 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ortopedie traumatologie la Secţia 

Clinică Ortopedie II  

Proba scrisă va avea loc în data de 26.11.2021 începând cu ora 08:30 

Locul de desfășurare։ Amfiteatru Ortopedie 

 



                                                     
 

 

 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie cu atestat în cardiologie 

intervenţională la Laborator Explorări funcţionale II (invazive) – Angiografie şi cateterism cardiac  

Proba scrisă va avea loc în data de 15.11.2021 ora 10.00  

Locul de desfășurare։ Secția Clinică Cardiologie II 

 

 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie imagistică medicală cu 

competenţe C.T. la Unitatea clinică de Primiri Urgențe (U.P.U.)- S.M.U.R.D.  

Proba scrisă va avea loc în data de 15.11.2021 ora 08.30  

Locul de desfășurare։ Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală 

 

 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie la Secţia Clinică Psihiatrie I  

Proba scrisă։ va avea loc în data de 24.11.2021 ora 09.00  

Proba clinică va avea loc în data de 25.11.2021 ora 10.00  

Locul de desfășurare։ Secția Clinică Psihiatrie III 

 

 1 post cu normă întreagă de biolog principal la Laborator Analize medicale  

Proba scrisă va avea loc în data de 25.11.2021 începând cu ora 8.00  

Locul de desfășurare։ Laboratorul de analize medicale 
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