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SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, 
un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea 
Medicină internă la Secția Clinică Me-
dicină Internă III.
 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.
 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”.

SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 319/2003, un post de cercetător 
științific (medic primar confirmat în 
specialitatea Obstetrică-ginecologie) 
în cadrul Colectivului de cercetare 
Obstetrică-ginecologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde obligatoriu următoarele 
acte:

 a) cerere-tip de înscriere;
 b) copii legalizate de pe diploma 
de bacalaureat sau echivalentă, di-
ploma de licență ori echivalentă, înso-
țite de foaia matricolă, precum și co-
pie legalizată de pe cartea de muncă 
sau copie-extras din Registrul general 
de evidență a salariaților, pentru a do-
vedi vechimea;
 c) copie legalizată de pe diploma 
de doctor în ramura de știință cores-
punzătoare postului, precum și de pe 
alte diplome sau titluri științifice ori 
academice;
 d) curriculum vitae;
 e) lista lucrărilor publicate, însoțită 
de câte un exemplar din cel puțin 5 
lucrări reprezentative;
 f) alte înscrisuri solicitate de legis-
lația sau reglementările în vigoare;
 g) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza în curs;
 h) declarație scrisă că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte ce-l 
fac incompatibil cu postul pentru care 
dorește să concureze;
 i) cazierul judiciar;
 j) certificat medical din care să re-
zulte că este apt din punct de vedere 
fizic și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează;
 k) chitanța de plată a taxei de 
concurs;
 l) copia actului de identitate în ter-
men de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specialist 
în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității în termen de 30 de zile de 
la data publicării anunțului.
 Durata și finalizarea concursului 
este de 30 de zile de la data înche-
ierii înscrierii, la nivelul comisiei de 
concurs, și de 45 de zile, la nivelul 
instituției sau al unității organizatoare 
a concursului, de la depunerea rapor-
tului comisiei de concurs.

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 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Obstetri-
că-ginecologie, având curs de Sănă-
tate publică și managementul calității 
serviciilor medicale în cadrul Structurii 
de Management al Calității Serviciilor 
Medicale din cadrul 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 unității.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) 
și g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în termen de valabilitate.
 Conform art. 3 alin 3 din Ordinul 
nr. 869/2015 cu modificările și com-
pletările ulterioare se solicită supli-
mentar documente din care să rezulte 
experiența profesională în domeniul 
managementului calității.
 Constituie un avantaj prezenta-
rea unor documente din care să re-
iasă efectuarea unor cursuri de audit  
clinic.
 Tematica de concurs va fi afișată 
pe site-ul spitalului și va fi în acord cu 
specificul activității desfășurate.
 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.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
„BAGDASAR-ARSENI” 
BUCUREȘTI
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 Secția clinică Chirurgie 
generală.
 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 de-
pun la dosar în termen de valabilitate. 
Pentru documentele solicitate în co-
pie, candidații trebuie să prezinte și 
actele originale, care vor fi verificate 
pentru conformitate de personalul 
Serviciului RUNOS desemnat pentru 
înscrierea candidaților la concurs.
 Tematica și bibliografia de con-
curs sunt cele pentru examenul de 
medic primar în specialitatea postului, 
postate pe site-ul Ministerului Sănă-
tății.
 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 sediul spitalului, șos. Berceni nr. 
12, sector 4 sau la tel.: 021.334.30.25, 
int. 1121, 1122, 1123 – Serviciul  
RUNOS.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ BACĂU
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 primar confirmat în specialita-
tea Anatomie patologică la Serviciul 
Anatomie patologică;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Chirurgie buco-maxilo-facială la 
Secția ORL;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Medicina muncii la Cabinetul de 
Medicina muncii;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-

tatea Reumatologie la Compartimen-
tul Reumatologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Medicină de urgență la UPU-
SMURD;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Alergologie și imunologie clinică 
la Secția Dermatovenerologie;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice la Secția Diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice;
  un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Nefrologie la Compartimentul 
Nefrologie.
 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.
 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/
primar în specialitatea postulu și se 
află pe site-ul Ministerului Sănătății 
(www.ms.ro la rubrica: Specialiști/
Examene și concursuri naționale).
 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 obți-
ne la Serviciul Resurse Umane, tel.: 
0234.53.40.00, int. 1605.

CM Psihomedica Cluj-Napoca 
caută medici colaboratori în următoarele specialităţi: 

Cardiologie (contract CAS), Diabet, nutriţie și boli metabolice 
(contract CAS), Reumatologie (contract CAS), Radiologie și 

imagistică medicală (contract CAS), precum și reprezentant medical. 
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV 

și scrisoare de intenţie la adresa 
contact@psihomedica-cluj.ro

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. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
Bucureşti, Facultatea de Medicină,

organizează concurs pentru următoarele posturi:

l Departamentul Învăţământ Clinic 2 – Boli Infecţioase, 
Epidemiologie, Microbiologie, Parazitologie, Virusologie, Diabet 
zaharat, Endocrinologie, Disciplina Fiziopatologie II:
 Cercetător Ştiinţific, poziţia 106, disciplina: Fiziopatologie.
l Departamentul de Granturi şi Cercetare Ştiinţifică:
 Cercetător Ştiinţific  III (S), poziţia 96
 Cercetător Ştiinţific  III (S), poziţia 97

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

Clinică stomatologică 
situată în Pitești 

caută medic stomatolog 
pentru angajare 
sau colaborare. 

Relaţii la  tel. 0748.018.668 sau 
pe e-mail: dentavio@yahoo.com.

Centrul Medical 
MEDICLAB,  

cu sediul în București, 
Șos. Panduri nr. 20, în incinta 

Policlinicii Panduri, angajează 
medici specialiști (primari) cu 
specializările Reumatologie și 

Cardiologie. 
Relaţii la tel. 0740.090.435, 
e-mail office@mediclab.ro 

C.M.I. Reumatologie  Dr. SÂRBU DOINIŢA,
cu sediul în București, bd. Nicolae Grigorescu nr. 41,

sector 3 (fosta Policlinică Titan), angajează medic specialist 
reumatolog. Relaţii la tel. 0745.056.116.


