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	 •	un	post	cu	normă	întreagă	de	
medic	 specialist	 confirmat	 în	 spe-
cialitatea	 Oncologie	 medicală	 la	 
Cabinetul	de	Oncologie	medicală;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	 în	speci-
alitatea	 Medicină	 internă	 la	 Secția	
Medicină	internă;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	 în	speci-
alitatea	 Reumatologie	 la	 Secția	 Re-
cuperare,	medicină	fizică	și	balneo-
logie;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	 în	speci-
alitatea	 Sănătate	 publică	 și	 mana-
gement	 la	Serviciul	Management	al	
calității	serviciilor	medicale;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	rezident	ultimul	an	confirmat	
în	 specialitatea	 Boli	 infecțioase	 la	
Secția	Boli	infecțioase;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	rezident	ultimul	an	confirmat	
în	 specialitatea	 Pediatrie	 la	 Secția	
Pediatrie;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	rezident	ultimul	an	confirmat	
în	 specialitatea	Medicină	 internă	 la	
Secția	Medicină	internă;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	rezident	ultimul	an	confirmat	
în	 specialitatea	 Obstetrică-gineco-
logie	 la	 Secția	 Obstetrică-ginecolo-
gie.
	 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	 ade-
verință	de	confirmare	în	gradul	pro-
fesional	 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	 dome-
niul	sănătății,	republicată,	cu	modi-
ficările	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	
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	de-
pun	la	dosar	în	termen	de	valabilita-
te.
	 Tematica	 de	 concurs	 este	 cea	
pentru	examenul	de	medic	specialist	
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”.
	 Relații	 suplimentare	 se	 pot	
obține	 la	 Serviciul	 RUNOS,	 tel.:	
0731.665.522.

SPITALUL ORĂȘENESC 
„AȘEZĂMINTELE 
BRÂNCOVENEȘTI” DĂBULENI 
(JUDEȚUL DOLJ)
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	specialist	confirmat	în	specia-
litatea	Pneumologie	în	cadrul	Com-
partimentului	 Pneumologie	 cronici	
–	Secția	exterioară	Bechet;
	 •	un	post	 cu	normă	 întreagă	de	
medic	specialist	confirmat	 în	speci-
alitatea	 Diabet	 zaharat,	 nutriție	 și	
boli	metabolice	în	cadrul	Ambulato-
riului	integrat	–	Cabinetul	de	Diabet	
zaharat,	nutriție	și	boli	metabolice.
	 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	 ade-
verință	de	confirmare	în	gradul	pro-
fesional	 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	 dome-
niul	sănătății,	republicată,	cu	modi-
ficările	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	
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	de-
pun	la	dosar	în	termen	de	valabilita-
te.
	 Tematica	de	concurs	va	fi	afișată	
la	sediul	spitalului.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității,	str.	Unirii	nr.	1,	în	ter-
men	 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”.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	Ord.	
m.s.	 nr.	 869/2015,	 cu	 completările	
și	modificările	ulterioare,	funcția	de	
farmacist-șef	 la	 Farmacia	 cu	 circuit	
închis.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționează	
funcția	pentru	care	dorește	să	candi-
deze;
	 b)	copie	xerox	de	pe	diploma	de	
licență	 și	 certificatul	 de	 specialist	
sau	primar;
	 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	 dome-
niul	sănătății,	republicată,	cu	modi-
ficările	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	
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	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	
candidații	care	au	obținut	minimum	
două	 puncte	 din	 cele	 prevăzute	 la	
pct.	9	din	Anexa	nr.	3	la	ordin.
	 La	 concurs	 se	 pot	 prezenta	 far-
maciști	cu	minimum	2	ani	experien-
ță	profesională.
	 Tematica	de	concurs	și	bibliogra-
fia	vor	fi	afișate	la	sediul	instituției.
	 Pentru	 proba	 scrisă	 un	 subiect	
va	fi	din	legislația	sanitară	(Legea	nr.	
95/2006,	republicată,	cu	modificările	
și	completările	ulterioare).
	 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”.
	 Relații	 suplimentare	 privind	or-
ganizarea	și	desfășurarea	concursu-
lui	se	pot	obține	de	la	Biroul	RUNOS-
CAI,	la	tel.:	0269.210.979,	int.	115.

SANATORIUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU 
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate	la	CONCURS
în	 conformitate	 cu	 prevederile	Ord.	
m.s.p.	 nr.	 1.406/2006,	 coroborat	 cu	
prevederile	 art.	 184	 din	 Legea	 nr.	
95/2006,	următoarele	funcții:
	 •	 șef	 Secția	 Pneumologie	 I	 –	
TBC;
	 •	 șef	 Secția	 Pneumologie	 II	 –	
TBC.
	 Dosarul	 de	 înscriere	 la	 concurs	
va	cuprinde	următoarele	acte:
	 a)	cerere	în	care	se	menționează	
funcția	pentru	care	dorește	să	candi-
deze;
	 b)	copie	xerox	de	pe	diploma	de	
studii;
	 c)	 adeverință	 din	 care	 să	 reiasă	
confirmarea	în	gradul	profesional;
	 d)	 acte	 doveditoare	 pentru	 cal-
cularea	punctajului	prevăzut	în	Ane-
xa	nr.	2	la	normele	menționate;
	 e)	declarație	pe	propria	 răspun-
dere	 a	 candidatului,	 din	 care	 să	 re-
zulte	că	nu	a	 fost	condamnat	penal	
pentru	fapte	ce-l	fac	incompatibil	cu	
funcția	pentru	 care	dorește	 să	 con-
cureze;
	 f)	 declarație	pe	propria	 răspun-
dere	 a	 candidatului,	 din	 care	 să	 re-
zulte	că	nu	se	află	în	stare	de	incom-
patibilitate;
	 g)	certificat	privind	starea	de	să-
nătate;

	 h)	dovadă/adeverință	din	care	să	
rezulte	că	 în	ultimii	2	ani	nu	a	 fost	
sancționat	de	conducerea	unităților	
în	 care	 și-a	 desfășurat	 activitatea	
sau	de	Colegiul	Medicilor	din	Româ-
nia;
	 i)	 copie	 xerox	 a	 autorizației	 de	
liberă	practică	sau	a	certificatului	de	
membru	al	Colegiului	Medicilor	din	
România;
	 j)	copia	carnetului	de	muncă	sau,	
după	caz,	o	adeverință	care	să	ateste	
confirmarea	în	specialitate	și	vechi-
mea	în	specialitate;
	 k)	 un	 proiect	 de	 management	
privind	evoluția	viitoare	a	secției;
	 l)	 chitanță	 de	 plată	 a	 taxei	 de	
concurs.
	 Taxa	 de	 concurs	 este	 de	 200	 de	
lei.
	 Candidații	au	obligația	de	a	pre-
zenta,	la	înscriere,	actele	în	original	
pentru	cele	depuse	în	copie.
	 La	 concurs	 se	pot	prezenta	me-
dici	cu	o	vechime	de	cel	puțin	5	ani	
în	specialitatea	postului,	specialita-
te	pe	care	o	practică	 în	mod	curent	
și	în	care	sunt	confirmați	prin	ordin	
al	 m.s.p.	 (vechimea	 în	 specialitate	
decurge	de	la	data	confirmării	și	în-
cadrării	ca	specialist).
	 Persoanele	 sancționate	 în	 ulti-
mii	2	ani	de	unitățile	la	care	au	fost	
angajate	 sau	 de	 Colegiul	 Medicilor	
din	România,	precum	și	 cele	 cărora	
le-a	 încetat	 contractul	 de	 adminis-
trare	 în	condițiile	 stabilite	 la	art.	5,	
lit.	b),	c)	sau	d),	precum	și	cele	care	
au	 împlinit	 vârsta	 de	 pensionare	
conform	 legii,	 nu	 pot	 participa	 la	
concurs.	
	 Concursul	sau	examenul	va	con-
sta	 în	 următoarele	 probe:	 interviu	
–	susținerea	proiectului	de	manage-
ment,	probă	scrisă,	probă	clinică	sau	
practică.
	 Proba	 scrisă	 a	 concursului	 se	
susține	 după	 subiecte	 din	 Legea	
nr.	 95/2006	 privind	 reforma	 în	 do-
meniul	 sănătății,	 cu	 modificările	 și	
completările	 ulterioare	 și	 legislația	
secundară	aferentă.
	 Proba	 clinică	 sau	 proba	 practi-
că	 se	 susține	 pe	 baza	metodologiei	
stabilite	pentru	obținerea	titlului	de	
medic	specialist.
	 Tematica	 și	 bibliografia	 de	
concurs	 vor	 fi	 afișate	 la	 sediul	 in-
stituției	 și	 pe	 site-ul	 acesteia:	 
www.sanatoriulgeoagiu.ro.
	 Înscrierile	 la	 concurs	 se	 fac	 la	
sediul	unității,	Biroul	RUNOS,	în	ter-
men	de	15	zile	de	la	apariția	acestui	
anunț,	 iar	 concursul	 se	organizează	
în	termen	de	minimum	30	de	zile	și	
maximum	90	de	zile	de	la	publicarea	
în	„Viața	medicală”.
	 Relații	suplimentare	se	pot	obți-
ne	la	tel.:	0254.248.884,	int.	143.

Clinică multidisciplinară 
din București 

axată	pe	medicina	cardiovasculară	angajează	medic	specialist	

sau	primar	cardiolog	pentru	operare	contract	CASMB,	precum	și	

medici	colaboratori	în	specialitățile	Cardiologie,	Pneumologie,	

Diabet,	nutriție	și	boli	metabolice,	Endocrinologie.

Detalii	și	relații:	tel.	0724.258.764;	

e-mail:	laborator@eucardios.ro

C.M.I. Dr. SÂRBU DOINIŢA, 
cu	sediul	în	București,	

str.	Nicolae	Grigorescu	nr.	41,	sector	3	

(fosta	Policlinică	Titan)	angajează	medic	specialist	reumatolog.

Relații	la	tel.	0745.056.116

Clinică medicală din Sibiu
angajăm	sau	oferim	contract	de	colaborare	cardiolog,	stomatolog,	

dermatolog.	Oferim	cazare	timp	de	6	luni	în	Sibiu.

Relații	la:	tel.:	0742.043.050,	

e-mail: luminita.beldean@yahoo.com ALPHA CLINIC 
situată	în	Oltenița,	județul	Călărași,	reprezintă	o	

rețea	medicală	formată	din:

• Centrul medical cu	 specializări	 multiple:	
Medicină	internă,	Diabet,	Nutriție	și	boli	metabolice,	
Cardiologie,	 Pneumologie,	 Oftalmologie,	 ORL,	 
Endocrinologie,	Dermatologie;
• Centrul de diagnostic	 cu	 laborator	 propriu	 de	
analize,	Computer	Tomograf	și	Radiologie	digitală;	
• Spital de boli cronice.
Această	 continuă	 dezvoltare	 ne	 determină	 să	 ne	
mărim	echipa	 și	 să	acoperim	adresabilitatea	 foarte	
mare	 a	 numărului	 de	 pacienți.	 Dorim	 să	 angajăm	
medici	 specialiști	 cu	 normă	 întreagă/jumătate	 de	
normă	pentru	următoarele	specialităţi	medicale:
1.	Medicină	internă
2.	Neurologie
3.	Cardiologie
4.	Pneumologie
5.	Medicină	de	laborator
6.	Medicină	de	familie
Cerinţe:
-	 Certificat	 de	 membru	 al	 Colegiului	 Medicilor	 și	
asigurare	malpraxis	valabile;

-	Disponibilitate	pentru	contract	cu	CAS;
-	 Bune	 abilităţi	 de	 organizare	 și	 planificare,	 co-
municare	și	relaţionare	cu	pacienții.

Noi oferim: 
-	 Salarizare	 între	 10.000	 de	 lei	 și	 25.000	 de	 lei,	 în	
funcție	de	program	și	de	performanță;
-	sprijin	în	dezvoltarea	profesională	(taxe	congrese,	
cursuri	etc.);
-	angajare	cu	normă	întreagă	(funcție	de	bază)	sau	
cu	 jumătate	 de	 normă	–	 cu	 contract	 individual	 de	
muncă,	PFI	sau	SRL;
-	alte	bonusuri,	în	funcție	de	activitate;
-	posibilitatea	decontării	transportului;
-	echipament	medical	de	ultimă	generație;
-	 management	 performant	 și	 un	 loc	 într-o	 echipă	
tânără,	competentă	și	dedicată.

Așteptăm	cu	interes	CV-urile	dumneavoastră	la	
adresele	de	e-mail:	office@alphaclinic.ro	sau	

dan.jalba@alphaclinic.ro	
Pentru	orice	alte	relații,	ne	puteți	contacta	

la	următoarele	numere	de	telefon:	
+40.754.042.298/	+40.722.265.833

www.alphaclinic.ro


