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SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” 
TIMIȘOARA 
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 rezident ultimul an confirmat în 
specialitatea Obstetrică-ginecologie 
la Secția clinică Obstetrică-ginecolo-
gie I;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Chirurgie vasculară la Secția 
clinică Chirurgie vasculară;
  un post cu normă întreagă de 
biochimist pentru Laboratorul clinic 
de Analize medicale.
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările ulterioa-
re, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) 
sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochi-
mist, biolog și chimist, înființarea, or-
ganizarea și funcționarea OBBCSSR;
 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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, respectiv 
biochimist specialist, după caz, și se 
găsește la sediul spitalului.
 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”.
 Pentru dosarele incomplete se 
stabilește un termen de 5 zile lucră-
toare pentru completarea lor. Ulterior 
expirării acestui termen nu se admit 
completări ale dosarului, iar dosarele 
necompletate se resping. Situația pri-
vind dosarele admise sau respinse se 
afișează la sediul unității. Contestațiile 
privind dosarele respinse se adresea-
ză în termen de 2 zile lucrătoare din 
momentul afișării.
 Relații suplimentare se pot obține 
la sediul spitalului, bd. Liviu Rebreanu 
nr. 156, sau la tel.: 0356.43.31.29.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC 
„SF. FILOFTEIA” MIZIL 
(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de farmacist la Far-
macia cu circuit închis a spitalului.
 La concurs se pot prezenta far-
maciști cu drept de liberă practică, 
specialiști sau primari confirmați în 
specialitatea farmacie, farmaciști re-
zidenți aflați în ultimul an de pregătire. 
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men 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 va fi afișată 
la sediul spitalului.

 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 tel.: 0244.25.05.05, int. 114.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ VASLUI
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 Medicină de laborator pentru 
Laboratorul de Analize medicale cu 
punct de lucru în Ambulatoriul inte-
grat;
  un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specialita-
tea Pneumologie la Secția Pneumolo-
gie;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie.
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate;
 j) copie xerox certificat de căsăto-
rie (dacă este cazul).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 La depunerea dosarului de con-
curs, pentru conformitate, se va pre-
zenta și originalul documentelor enu-
merate mai sus. Documentele prevă-
zute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 

luni și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea co-
respunzătoare specialității postului și 
va fi afișată și la sediul spitalului.
 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”.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ VASLUI
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 în specialitatea Cardiologie la 
Secția Cardiologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Psihiatrie pedi-
atrică la Centrul de Sănătate Mintală 
copii;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Sănătate pu-
blică și management la Serviciul de 
Management al calității serviciilor me-
dicale;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Medicină de 
urgență la UPU-SMURD;
  un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medicină 
sportivă la Cabinetul de Medicină  
sportivă;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Neonatologie la 
Secția Neonatologie;
  două posturi cu normă întrea-
gă de medic în specialitatea Radi-
ologie-imagistică medicală pentru 
Laboratorul de Radiologie și imagis-
tică medicală – cu punct de lucru în 
pavilionul în care funcționează Secția 
Pneumologie și un Compartiment CT;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Chirurgie gene-
rală la Secția Chirurgie generală;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pediatrie la 
Secția Pediatrie;
  un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Obstetrică-gi-
necologie la Cabinetul de Planificare 
familială.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în spe-
cialitatea respectivă, rezidenți aflați 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 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 adeverință de 

confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 La depunerea dosarului de con-
curs, pentru conformitate, se va pre-
zenta și originalul documentelor enu-
merate mai sus. Documentele prevă-
zute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea co-
respunzătoare specialității postului și 
va fi afișată și la sediul spitalului.
 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”.

SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN 
VALE (JUDEȚUL GIURGIU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post cu 
jumătate de normă de medic primar 
confirmat în specialitatea Chirurgie 
generală la Cabinetul de Chirurgie ge-
nerală – Ambulatoriul integrat Bolintin 
Deal al spitalului.
 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 adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru 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 domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările 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 ve-
dere fizic și neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul pentru 
care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se va achita 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 
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 tel.: 0246.27.30.49, Serviciul Resur-
se Umane.

Centru medical privat situat în Constanţa, 
zona Delfinariu, Bd. Mamaia, angajează full time/part time medici 

specialiști/primari în specialităţile:
l Oncologie medicală – 2 posturi, dintre care unul pentru spitalizare 
de zi – chimioterapie
l Medicină internă – 1 post
l Cardiologie – 1 post
l Diabet, nutriţie și boli metabolice – 1 post
l Neurologie – 1 post
l Asistenţi medicali generaliști – 4 posturi

Se oferă salariu atractiv. CV-urile se depun pe adresa 
rosca1adrian@yahoo.com. Pentru informaţii: tel. 0752.300.080. 

Angajăm pentru Clinica Paltinul Sibiu și Spital Victoria 
doi medici Recuperare medicală, medicină fizică și balneologie și câte 
un medic în specializările: Medicină internă, Cardiologie, Diabet, nu-

triţie și boli metabolice. Relaţii la tel. 0766.365.821 
și pe e-mail: paltinul@rdsmail.ro

MEDICI DE FAMILIE – BRETANIA, 
FRANŢA

ACTIVE MEDICAL INTERNAŢIONAL 
recrutează MEDICI DE FAMILIE, în regim liberal, 

pentru regiunea BRETANIA, FRANŢA. 

 Se oferă:
 –  cu sprijinul Agenţiei Regionale de Sănătate (ARS), suport 

financiar prin programul PTMG (Praticien Territorial de 
Médecine Générale), 6.900 euro brut/lună pentru mini-
mum 165 de consultaţii/lună;

 –  primă de instalare de 50.000 EUR din partea securităţii so-
ciale;

 – scutire de la plata impozitului pe durata de 5 ani.
 Se poate veni și cu familia, sau în cuplu de medici.
 Profilul căutat:
 –  disponibilitate de instalare pe o perioadă lungă de timp;
 –  cunoștinţe de limba franceză (în cazul în care nu cunoașteţi 

limba franceză, vă oferim suport pentru învăţarea limbii 
franceze în cel mai scurt timp).

Putem fi contactaţi la tel.: 0040765.625.672 
(suntem disponibili și pe WhatsApp), sau prin e-mail: 

adrian@active-medical.fr, www.active-medical.fr

IMPORTANT: SERVICIILE NOASTRE SUNT GRATUITE!

Centrul Medical DeltaMed, 
cu punct de lucru în București, 

str. Povernei nr. 42 (Piaţa Victorei), sector 1, 
angajează medic specialist/primar O.R.L. (contract C.A.S.).

Condiţii avantajoase de lucru, spaţiu generos, cu dotări excepţionale. 
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită scrisoare de intenţie și CV la 

adresa dr.lunguelena@yahoo.com.


