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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 cal
cularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar și certificat/
adeverință de integritate com
portamentală conform Legii nr.
118/2019;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru pos
tul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naș
tere și a certificatului de căsătorie
(dacă este cazul).
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 original, în
termen de valabilitate.
Tematica de concurs se poate
ridica de la sediul spitalului și va fi
afișată pe site-ul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității din bd. Basarabia
nr. 21, sector 2, București, în ter
men de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar con
cursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
REGISTRUL NAȚIONAL AL
DONATORILOR VOLUNTARI
DE CELULE STEM
HEMATOPOIETICE BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple
tările și modificările ulterioare, ur
mătoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în spe
cialitatea Hematologie la Compar
timentul Pacienți;
• un post cu jumătate de nor
mă de medic primar confirmat în
specialitatea Medicină de familie
la Compartimentul Donatori.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționea
ză postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specia
list sau primar pentru medici, me
dici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochi
miști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesio
nale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre 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 cal
cularea 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 pos
tul 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 va
labilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic speci
alist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția aces
tui anunț, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Informații suplimentare se
găsesc pe site-ul: www.rndvcsh.
ro sau la sediul instituției din str.
Constantin Caracaș nr. 2-8, clă
direa B, etaj V, sector 1 – persoa
nă de contact Vasile Croitor, tel.:
021.201.88.19; fax: 021.201.88.28;
e-mail: office@rndvcsh.ro.
REPUBLICARE
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple
tările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Igienă în cadrul
Compartimentului de Evaluare
a factorilor de risc din mediul de
viață și muncă.
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezi
denți aflați în ultimul an de pre
gătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționea
ză postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specia
list sau primar pentru medici, me
dici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gra
dul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesio
nale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre 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 cal
cularea 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 pos
tul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
j) certificat de integritate com
portamentală, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 18/2019, 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 va
labilitate.
Tematica de concurs este
cea pentru medic specialist în

specialitatea postului, postată pe
site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția aces
tui anunț, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la tel.: 0369.801.811.
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple
tările și modificările ulterioare, ur
mătoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în spe
cialitatea Cardiologie;
• un post cu normă întrea
gă de medic primar confirmat în
specialitatea Cardiologie.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționea
ză postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și adeverință/certifica
tul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirma
re în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesio
nale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre 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 cal
cularea 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 pos
tul 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 speci
alist/primar în specialitatea pos
tului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul institutului din București,
bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2, în
termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar con
cursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII „GRIGORE
ALEXANDRESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple
tările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialita
tea Diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice pentru Cabinetul de
Diabet zaharat, nutriție și boli me
tabolice din cadrul Ambulatoriului
integrat.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționea
ză postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și adeverință/certifica
tul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirma
re în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de
membru al organizației profesio
nale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre 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 cal
cularea 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 pos
tul 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.
Concursul va consta în urmă
toarele probe și se susțin în ur
mătoarea ordine: 1) analizarea și
evaluarea activității profesiona
le științifice; 2) proba scrisă; 3)
proba clinică sau practică.
Tematica de concurs va fi afișa
tă la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția aces
tui anunț, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”. În cazul în care
ultima zi de înscriere coincide cu
o zi nelucrătoare, candidații vor
putea depune dosarele de înscrie
re inclusiv în prima zi lucrătoare
după expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot ob
ține la Serviciul RUNOS al spitalu
lui, tel.: 021.316.93.66, int. 137.

ANGAJĂM MEDICI ÎN FRANȚA
Fondat în anul 2014, grupul CILAÉ este unul din pionierii centrelor pluridisciplinare
din Franța. Compus astăzi din 15 centre și 400 de colaboratori, CILAÉ SANTÉ își propune
să își extindă prezența geografică.
Grupul reunește cei mai buni practicieni și profesioniști din domeniul medical, oferindu-le
acestora un mediu de lucru atractiv, cu oportunități excelente de dezvoltare și de
formare în cadrul unor echipe multidisciplinare.
CILAÉ SANTÉ caută medici specialisti in Oftalmologie, Radiologie, Dermatologie,
Medicina Generala, Ginecologie.
CILAÉ SANTÉ caută de asemenea si medici stomatologi practicieni și specialiști în
chirurgie dento-alveolară,ortodonție și ortopedie dento-facială, endodonție,
parodontologie, chirurgie și maxilo-facială.
Printre avantajele oferite angajaților, pot fi enumerate:
- Statut de salariat pe perioadă nedeterminată;
- Remunerație foarte atractivă;
- Coaching, formare și asistență de înaltă calificare;
- Echipamente și tehnică de ultimă generație;
- Primă de instalare/relocare și ajutor de cazare.
Se oferă suport pentru învățarea limbii franceze, precum și asistență în vederea

obținerii dreptului de practică medicală în Franța.

Date de contact :
r.repciuc@cilae.fr

@cilaesante

+40765625672
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