VIAȚA MEDICALĂ

POSTURI SCOASE LA CONCURS
SPITALUL ORĂȘENESC
TG. BUJOR
(JUDEȚUL GALAȚI)

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.
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.
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La concurs se pot prezenta farmaciști cu
minimum 2 ani experiență profesională.
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 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
Resurse Umane, tel.: 0236.34.05.77, int. 16.

SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ ALEXANDRIA
(JUDEȚUL TELEORMAN)

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 specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic
primar confirmat în specialitatea Oftalmologie la
Compartimentul Oftalmologie.
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

PUBLICITATE

Compania Naţională „AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A.
scoate la concurs
5 (cinci) posturi vacante și un post temporar vacant de medic specialist
Medicină generală.

La concurs se pot înscrie medici specialiști MG/MF, medici specialiști MG/MF cu
competență în urgențe prespitalicești și
medici specialiști de medicină de urgență.
Condiţii:
– absolvenţi ai Facultăţii de Medicină
Generală;
– cunoştinţe limba engleză - nivel
minim de conversaţie;
– cunoştinţe operare PC;
– persoane cu rezistenţă fizică, responsabile, dinamice, cu multă stăpânire de
sine, care să acţioneze prompt în acordarea
asistenţei medicale de urgenţă;
– disponibilitate pentru programul de
lucru la tură și în condiţii de stres.
La înscriere, candidații vor depune un
dosar cu următoarele documente:
– cerere înscriere;
– C.V.;
– carte identitate (xerocopie);
– diploma de medic (xerocopie);
– certificatul de membru al Colegiului
Medicilor din România cu viză valabilă
(xerocopie);
– certificatul de confirmare în specialitate (xerocopie);
– certificat tip A5 privind starea sănătăţii;
– declaraţie pe proprie răspundere
că nu a fost condamnat(ă) pentru fapte
penale;

– alte acte de pregătire profesională
(competenţă sau cursuri - xerocopie).
La depunerea dosarelor, candidații
vor prezenta documentele solicitate și în
original.
Dosarul cu actele solicitate vor fi depuse
până la data de 13.04.2018, ora 14:00
la sediul Companiei Naţionale „AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. din Oraşul
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, jud.
Ilfov, Serviciul Resurse Umane.
Concursul va avea loc la data de
17.04.2018, ora 9:00 la sediul companiei.
Tematica pentru concurs este cea
publicată pentru examenul de specialitate
Medicină de familie pe site-ul Ministerului
Sănătăţii.
Notă: Compania Naţională „AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. este societate comercială și funcționează în baza
prevederilor Legii nr.31/1990 cu modificărle și completările ulterioare și ale HG.
nr. 1208/2009. In consecință, concursul nu
intră sub incidența Ord. m.s. nr. 869/2015,
astfel încât nu se va acorda notă pentru
documentele depuse la dosarul de înscriere
la concurs.
Relaţii suplimentare
021.204.16.12.

la

telefon:

Workplace for Dentists, Family Doctors, Radiologists,
salary starts from 5000 euros!
Finland PUUMEDI OÜ is an Estonian human resources services company specializing in
health and human services. We started in 2004 in Estonia. We have been operating in
Latvia (9 years), Lithuania (7 years) and also organized in Tallinn intensive study classes
for those interested from all the EU countries.
Our partners are the Finnish municipal health centers and private clinics.
We are looking for 5-20 specialists who could start working in Finland in 2019-2020!
We offer:
• Free Finnish language training in Romania (about 1,5-2 years)
• Free full-time or part-time Finnish language training in Estonia (about 2-3 months),
25 hours a week, after which B1 level language test will be committed in Finland.
After passing the exam, the work will start in Finland.
• We pay all the costs that are necessary to pay to participate in the exam (possible to
do 3 times) (registration fee, travel costs to Finland) + training in Estonia, we pay for
accommodation and travelling.
• In Finland you will be helped with the necessary things to work in drawing up the papers.
• Competitive salary: starts from 5000 euro> / month, raising 10% every year.
• Employee pension insurance, medical insurance and work injury insurance.
• Support and advice before starting work and while working.
Puumedi Group OÜ arranges info meetings for the interested people:
•
•

in Bucharest on the 20th April 2018 at 17.00 in the Romexpo’s Exhibition
Centre (the exact room becomes apparent upon registration), address
Marasti Blvd, nr. 65-67 PO Box 32-3, code 011465, Bucharest, Romania
in Cluj-Napoca on the 3rd May 2018 at 17.00 in Hotel Transilvania, address
str. Regele Ferdinand nr. 20, Cluj-Napoca 400110, Romania

Please send your registration letter and CV to adel.furu@puumedi.com (phone +40
749054503) or aire.allpere@puumedi.com (phone +372 58416346).
If you are interested in the offer / have more questions, please do not hesitate to ask
more.
We will contact You!
The new group study period in Romania starts possibly in 5/2018.
Best regards,
Petri Puumalainen
Managing Director Puumedi Group Oü,
Tallinn, Estonia
www.puumedi.com
contact@puumedi.com

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.
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 organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul
RUNOS, tel.: 0247.30.67.23.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ ALEXANDRIA
(JUDEȚUL TELEORMAN)

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 în
specialitatea Dermatovenerologie la Compartimentul Dermatologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în
specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
 două posturi cu normă întreagă de medic în
specialitatea ATI la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept
de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în
ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
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.
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 organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul
RUNOS, tel.: 0247.30.67.23.

SPITALUL MUNICIPAL
CÂMPINA
(JUDEȚUL PRAHOVA)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția ATI;
 șef Laborator Radiologie și imagistică
medicală.
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 studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în
gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția
pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare
de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în
ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea

unităților în care și-a desfășurat activitatea sau
de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția
viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea
postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al
m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la
data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a
încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa
la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului
de management, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susține după
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Tematica și bibliografia vor fi publicate pe
site-ul spitalului: www.spitalcampina.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, în termen de 15 zile de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și
maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
0244.33.73.51, int. 102.

SPITALUL MUNICIPAL
„DR. GHEORGHE
MARINESCU”
TÂRNĂVENI
(JUDEȚUL MUREȘ)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, două posturi cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la
Secția Psihiatrie.
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.
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,
str. Victor Babeș nr. 2, Biroul RUNOS, 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 tel.:
0265.44.61.61, int. 150.

SERVICIUL PUBLIC
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
BAIA MARE
(JUDEȚUL MARAMUREȘ)

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 Medicină generală/
Medicină de familie;
 un post cu normă întreagă de medic primar
confirmat în specialitatea Medicină generală/
Medicină de familie.
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;
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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.
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 postului.
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”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul
Juridic Resurse Umane, tel.: 0262.21.19.49.

SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ TG. JIU
(JUDEȚUL GORJ)

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
rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Medicină de urgență la UPU-SMURD.
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 sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
str. Progresului nr. 18, Biroul RUONS, 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”.
Tematica de concurs, bibliografia și relații
suplimentare se pot obține la tel.: 0253.23.72.33,
int. 307, sau la sediul spitalului, Serviciul RUONS.

INSTITUTUL NAȚIONAL
DE MEDICINĂ LEGALĂ
„MINA MINOVICI”
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, două posturi cu jumătate de normă
de medic specialist confirmat în specialitatea
Medicină legală.
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.
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 organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Detalii despre regulamentul de concurs,
actele necesare pentru înscriere și bibliografia
sunt afișate la sediul institutului, șos. Vitan-Bîrzești nr. 9, sector 4, Biroul RUNOS, sau la tel.:
021.332.12.17, int. 122.

