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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
DE URGENȚĂ TIMIȘOARA 
(JUDEȚUL TIMIȘ)
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 spe-
cialist confirmat în specialitatea 
Medicină nucleară în cadrul La-
boratorului clinic de Radiologie și 
imagistică medicală – Comparti-
ment Medicină nucleară.
 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 confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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 în specialitatea postului, pos-
tată pe site-ul Ministerului Sănă-
tății.
 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 Serviciul RUNOS, tel.: 
0256.200.048.

SERVICIUL JUDEȚEAN DE 
AMBULANȚĂ IALOMIȚA
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 cu 
drept de liberă practică la Punct 
farmaceutic Slobozia.
 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/certificatul de 
specialist sau primar pentru me-

dici, medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, 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 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 va fi afi-
șată la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, șos. Brăilei nr. 5, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, 
iar concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 
de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Cardiologie pediatrică.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, 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 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 va fi afi-
șată la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Basarabia nr. 
37-39, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în  
„Viața medicală”.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ TG. NEAMȚ 
(JUDEȚUL NEAMȚ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic stomatolog/dentist cu 
drept de liberă practică la Cabi-
netul medical școlar stomatologic 
din cadrul instituției.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, 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 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 și bibliografia de 
concurs vor fi afișate la sediul in-
stituției.
 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 publica-
rea în „Viața medicală”.

INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
„MARIUS NASTA” 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 me-
dic specialist confirmat în speci-
alitatea Hematologie la Unitatea 
de Transfuzie sanguină.
 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), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar și certificat 
de integritate comportamentală;
 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.

 

Posturi scoase la concurs

Clinică din Timișoara
caută colaboratori în specialitățile:

• Diabet Zaharat, • Pneumologie, 
• Psihiatrie, • Neurologie, 

• Obstetrică-Ginecologie, • Urologie.
Informații la telefon 0722.519.660.

Spitalul Uromed 
din Păulești, 

Prahova,
angajează medici specialiști/
primari pentru specialităţile

Neurologie, 
Cardiologie, 
�Diabet, Nutriţie și Boli 

Metabolice, 
Medicină Internă, 
Gastroenterologie, 
Urologie, 
Ortopedie, 
Chirurgie Vasculară, 
Chirurgie plastică și 
microchirurgie reconstructivă 

și medic specialist 
Anestezie și Terapie intensivă.

Ne dorim în echipă persoane 
profesioniste, care să pună 
pe primul plan sănătatea și 

mulţumirea fiecărui pacient al 
Spitalului Uromed!

Mai multe detalii se pot obţine 
pe e-mail, la 

contact@spitaluluromed.ro sau 
la numerele de telefon 

0722.282.241 și 0799.977.438.

Spitalul Uromed este un spital 
privat multidisciplinar, dotat 
cu cinci săli de operaţie, cu 
o capacitate de 102 paturi, 

Unitate de Anestezie şi Terapie 
Intensivă, saloane și rezerve 
dotate și amenajate conform 
standardelor și oferă servicii 

de spitalizare de zi și continuă 
pentru toate categoriile de 

pacienţi, atât din Prahova, cât 
și din ţară.

Clinica NewMedics 
caută medici 
colaboratori

(București, Bacău, 
Brașov, Oradea și 

Sibiu)
Clinica NewMedics, prima 

clinică privată specializată în 
somnologie din România, caută, 
pentru serviciile contractate cu 
Casele județene de asigurări de 
sănătate (spitalizare continuă, 
spitalizare de zi, ambulatoriu), 

medici colaboratori în 
următoarele specializări:

București: 
- Pneumologie;

Bacău: 
- Pneumologie,
- Cardiologie,
- Medicină internă,
- Diabet zaharat, nutriție și 
boli metabolice,
- Neurologie,
- Gastroenterologie,
- Dermatologie;

Brașov:
- Pneumologie,
- Medicină internă,
- Cardiologie,
- Gastroenterologie;

Oradea:
- Pneumologie;

Sibiu:
- Pneumologie,
- Cardiologie,
- Diabet zaharat, nutriție și 
boli metabolice.

Program: full-time sau 
part-time.

Cerinţă: certificat de medic 
specialist.

Vă rugăm să trimiteți CV-urile 
pe adresa de 

e-mail: 
info@clinicanewmedics.ro

Contact: 0744.797.439.
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