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SPITALUL CLINIC COLȚEA
BUCUREȘTI
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 Ortopedie și traumatologie la Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi;
 un post cu normă întreagă
de biolog pentru Laboratorul de
Analize medicale.
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, ori cele
de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
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;

Posturi scoase la concurs
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, respectiv biolog specialist în specialitatea Imunologie și bacteriologie.
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”.
SPITALUL ORĂȘENESC
BUHUȘI (JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
funcția de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului.
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 licență și certificatul de specialist sau primar;
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;
j) declarație pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate;
k) dovada/înscrisul din care să
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost
sancționat de conducerea unităților în care a activat sau de către
Colegiul Farmaciștilor din România.
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.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la
ordin.
La concurs se pot prezenta
farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Concursul va consta în următoarele probe: 1) analiza și evaluarea activității profesionale și științifice; 2) proba scrisă; 3) proba
practică.
Pentru proba scrisă un subiect
va fi din legislația sanitară (Legea
nr. 95/2006).
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
Centrul Medical BIOMEDICA
din Târgoviște
angajează biolog, biochimist,
precum și medici cu normă
întreagă, în sistem privat,
contract cu CAS Dâmboviţa.
Condiţii excelente de
lucru și salarizare decentă.
Specialităţi de interes:

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 Biroul RUNOS, tel.:
0234.26.22.20, int. 106 sau
0761.100.942.
SPITALUL CLINIC DE
RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
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
Radiologie-imagistică
medicală
pentru Laboratorul de Radiologie
și imagistică medicală.
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 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.
Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul
spitalului: www.recuperarecluj.ro,
la Biroul RUNOS și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul spitalului, 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 sediul spitalului, str. Viilor nr.
46-50 sau la tel.: 0264.20.70.21,
int. 206.

SC MEDICUL CASEI SRL
angajează
MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE MEDICALĂ
pentru iniţiere contract cu CASMB.
Punct de lucru: Cabinetul din
Bd. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6.
Informaţii suplimentare la
tel. 0733.942.945.

Neurologie, Oftalmologie, ORL,
Endocrinologie, Diabetologie,
Medicină internă, Medicină de

Sunteţi medic specialist medicină de familie şi doriţi
să cumpăraţi un cabinet particular în Germania?
Noi vă ajutăm să vă îndepliniţi această dorinţă.
Nu trebuie să contribuiţi cu capital propriu.
Firma noastră va căuta pentru dumneavoastră un
cabinet profitabil, vă va sprijini în obţinerea finanţării şi
în organizarea preluării cabinetului. Noi ne vom ocupa
de rezolvarea tuturor formalităţilor.
Veţi avea alături un partener cu peste zece ani de
experienţă în acest domeniu, care vă va ajuta să începeţi
cu succes lucrul în propriul cabinet în Germania.
Firma noastră organizează în Germania cursuri intensive
de limba germană.
Aici puteţi găsi impresiile unor medici români care au preluat
cabinete de medicină de familie în Germania:
www.youtube.com/watch?v=fhmRoR6YwmA&feature
Daca sunteţi interesat și doriţi mai multe informaţii, ne puteţi
contacta pe e-mail la adresa
info@medic-job.com
sau telefonic:  +49(0)1733 658 643  +49(0)3641 47 2287
www.medic-job.com
Brandler & Rauschelbach GbR • Emil-Otto-Straße 4 • D-07356
Bad Lobenstein

laborator.
Relaţii la tel. 0722.827.875,
dr. Săvoiu.

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

Centrul Medical
Vademecum din
București,
zona Tei–Colentina,
angajează medici în
specialităţile: Reumatologie,
Neurologie, Cardiologie, în
contract cu CASMB, în condiţii
avantajoase. Relaţii la numerele
de telefon: 0787.700.373,
021.240.23.29.

Centrul de Sănătate STB S.A.

angajează cu normă întreagă
medici specialiști/primari
(inclusiv medici pensionari cu drept de
liberă practică) în specialitățile:
− Medicină internă (1 post);
− Neurologie (1 post);
− Oftalmologie (2 posturi);
− ORL (2 posturi);
− Psihiatrie (1 post);
− Ginecologie (1 post);
− Chirurgie (1 post).
Se oferă salariu atractiv.
Pentru informații, tel:
021.31.83.410/306, 0740.181.057,
între orele 7 și 15.

