Posturi scoase la concurs
SPITALUL DE PSIHIATRIE
POIANA MARE (JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, trei posturi cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 calcularea 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 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 organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL CAREI
(JUDEȚUL SATU MARE)
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 Medicină internă la Compartimentul Boli cronice;

 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire infecții asociate asistenței
medicale;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Otorinolaringologie la Cabinetul de ORL
din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie
din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină de
familie la Camera de Gardă;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Urologie la
Cabinetul de Urologie;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Cardiologie
la Secția Medicină internă.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în
specialitatea 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
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 calcularea 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 va achita la casieria spitalului.
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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 și se va
afișa la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen 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”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS,
tel.: 0261.706.200.
SPITALUL DE BOLI CRONICE
SIRET (JUDEȚUL SUCEAVA)
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, funcția de șef Secția Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să
candideze;
b) copie xerox de pe diploma de
studii;
c) adeverință din care să reiasă
confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal
pentru fapte ce-l fac incompatibil
cu funcția pentru care dorește să
concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate;
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 România;
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
vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a secțieiui;
l) chitanță de plată a taxei de
concurs.
Taxa de concurs este de 300 de
lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani
în specialitatea postului, speciali-

tate 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 încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost
angajate sau de Colegiul Medicilor
din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5,
lit. b), c) sau d) nu pot participa la
concurs.
Concursul sau examenul va
consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se
susține după subiecte din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația
secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei
stabilite pentru obținerea titlului
de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen 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
obține pe site-ul spitalului:
www.spitalorasenescsiret.ro,
la
sediul acestuia - Compartimentul
RUNOS, sau la tel.: 0230.280.203.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL
ANDREI” GALAȚI
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
specialitatea Medicină de laborator
pentru Laboratorul clinic de Analize medicale;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția clinică Cardiologie;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Chirurgie generală la
Secția clinică Chirurgie generală I;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la Secția
clinică Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la Secția
clinică Neurochirurgie;

 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția clinică
Neurologie;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Secția clinică ORL;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie
la Secția clinică Ortopedie și traumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
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 pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru 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 calcularea 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 depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul: www.ms.ro și
la Serviciul Managementul Resurselor Umane al spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen 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”.
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul Managementul
Resurselor Umane al spitalului tel.:
0236.301.455.

Societatea Română de Medicină Fizică de Recuperare și
Balneoclimatologie (SRMFRB), împreună cu Asociația Română de
Balneologie (ARB), organizează în perioada 5–8 mai 2020 la Iași,
Congresul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din
România.
Detalii pe http://bioclima.ro/2020.php
E-mail: office@srmfrb.ro E-mail: office@bioclima.ro
Website: srmfrb.ro
Website: bioclima.ro

Angajăm
medic Recuperare medicală (asigurăm locuință) și
două asistente medicale – Medicină generală
pentru Clinica Paltinul – Spital Victoria,
din orașul Victoria, Brașov.
Angajăm medic Diabet, nutriție și boli metabolice în Sibiu și
în Victoria, pentru aceeași clinică.
Contact: paltinul@rdsmail.ro, tel. 0766.356.821

Clinică medicală cu sediul în sectorul 3,
București, aflată în contract cu CASMB,
angajează cu contract de muncă full-time sau part-time
medici specialiști în:
- Cardiologie – 2 posturi;
- Psihiatrie infantilă – 1 post.
Date de contact: tel. 0745.182.161 sau 0733.947.061,
e-mail: clinicamemento@yahoo.com
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Vând societate
medicală SRL din
București,
sector 6, formată din
Ginecologie,
Laborator de analize
medicale, Ecografie și
Medicină de Familie,
împreună cu sediile
aferente.
Tel. 0722.383.616

Clinică medicală de excelență,
cu o experiență de mai bine de 12 ani pe piața serviciilor medicale,
beneficiind de o echipă medicală de un profesionalism deosebit,
situată în partea de nord a Bucureștiului,
zona Băneasa, sectorul 1,
angajează în regim full-time
medic specialist/primar Diabet, nutriție și boli metabolice.
Oferim pachet salarial atractiv.
Cerințe obligatorii: persoană foarte serioasă, dedicată profesiei și
punctuală. Relații suplimentare la tel. 0722.321.948,
e-mail contact@nutrilife.ro, info@nutrilife.ro.

