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 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 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), 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 și se achită la sediul unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia sunt cele de medic specia-
list în specialitatea postului și se 
află afișate pe site-ul: www.ms.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Republicii nr. 
95, Biroul RUNOS, în termen de 
15 zile calendaristice de la apari-
ția acestui anunț, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă 
între 31 și 90 de zile de la publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0245.760.510,  
int. 110.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV 
(JUDEȚUL BRAȘOV)
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 Pneumologie la 
Secția Pneumologie I Stejăriș.
 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 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, pos-
tată pe site-ul Ministerului Sănă-
tății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Spitalului Clinic de Pneu-
moftiziologie Brașov, Aleea Dealul 
Spirii nr. 12, 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.: 0268.477.011 – 
Compartimentul RUNOS, la 
avizierul unității și pe site-ul:  
www.pneumologie.ro.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SIBIU 
(JUDEȚUL 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 Anestezie și te-
rapie intensivă în cadrul Secției  
clinice ATI.
 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 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 de integritate com-
portamentală;
 h) 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;
 i) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 j) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și h) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 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”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0269.215.050, int. 305.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ DEVA 
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Medicină de 
urgență la UPU-SMURD Deva;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Medicină de urgență la 
UPU-SMURD Deva;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală;
 • două posturi cu normă în-
treagă de medic specialist confir-
mat în specialitatea Anestezie și 
terapie intensivă la Secția ATI;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Urologie la Secția Urolo-
gie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Obstetrică-ginecologie la 
Secția Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie toracică la 
Secția Chirurgie generală – Com-
partiment Chirurgie toracică;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie orală și 
maxilo-facială la Secția Chirurgie 
generală – Compartiment Chirur-
gie Maxilo-facială;
 • un post cu normă întreagă de 
medic dentist cu drept de liberă 
practică la Cabinetul de Medicină 
dentară de urgență.
 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 și se achită la casieria unității.
 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, pos-
tată pe site-ul Ministerului Sănă-
tății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Serviciul RUNOS, 
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”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0254.215.051, int. 133.

SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET 
(JUDEȚUL TIMIȘ)
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 Otorinolaringologie la Cabine-
tul ORL 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 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 

ALPHA CLINIC 
situată în Oltenița, județul Călărași, reprezintă o 

rețea medicală formată din:

• Centrul medical cu specializări multiple: 
Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, 
Cardiologie, Urologie, Pneumologie, Medicină 
Internă, Oftalmologie, ORL, Endocrinologie, 
Dermatovenerologie, Neurologie, Chirurgie Plastică 
și Reconstructivă, Reumatologie;
• Centrul de diagnostic cu laborator propriu de 
analize, Computer Tomograf și Radiologie digitală;
• Spital de boli cronice.
Această continuă dezvoltare ne determină să ne 
mărim echipa și să acoperim adresabilitatea foarte 
mare a numărului de pacienți. 
Dorim să angajăm medici specialiști cu normă 
întreagă/jumătate de normă pentru următoarele 
specialități medicale:
1. Medicină internă
2. Neurologie
3. Cardiologie
4. Oftalmologie
5. Psihiatrie
6. Gastroenterologie
7. Oncologie
8. Radiologie
9. Medicină de familie
10. Medicină de laborator

Cerințe:
- Certificat de membru al Colegiului Medicilor și 
asigurare malpraxis valabile;
- Disponibilitate pentru contract cu CAS;
- Bune abilități de organizare și planificare, 
comunicare și relaționare cu pacienții.

Noi oferim:
- Salarizare între 10.000 de lei și 25.000 de lei, în 
funcție de program și de performanță;
- sprijin în dezvoltarea profesională (taxe congrese, 
cursuri etc.);
- angajare cu normă întreagă (funcție de bază) sau 
cu jumătate de normă – cu contract individual de 
muncă, PFI sau SRL;
- alte bonusuri, în funcție de activitate;
- posibilitatea decontării transportului;
- echipament medical de ultimă generație;
- management performant și un loc într-o echipă 
tânără, competentă și dedicată.

Așteptăm cu interes CV-urile dumneavoastră la 
adresele de e-mail: office@alphaclinic.ro sau 

dan.jalba@alphaclinic.ro

Pentru orice alte relații, ne puteți contacta la 
următoarele numere de telefon: 

+40.754.042.298/ +40.722.265.833
www.alphaclinic.ro

C.M.I. Dr. SÂRBU DOINIŢA, 
cu sediul în București, 

str. Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3 
(fosta Policlinică Titan) angajează medic specialist reumatolog.

Relații la tel. 0745.056.116


