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Centrul Medical de Recuperare 
a Aparatului Locomotor 

din Drobeta-Turnu Severin 
angajează 

medic de Medicină fizică 
şi de reabilitare. 

Relații la tel.: 0724.249.079, 0799.962.707.

Cardiolog francez, 
posesor de cabinet individual, 

caut asociat în vederea preluării 
clientelei. 

Cabinetul este situat în oraşul Marseille, 
în sudul Franţei, 

aproape de litoral, şi este dotat cu toată 
aparatura necesară 

(Doppler, ecograf, aparat efort etc.). 
Pentru detalii: 

Tel: 0033 (0) 4.91.40.61.11 
E-mail: drdrivet@gmail.com

Clinică medicală din București, 
sector 2, 

caută medici colaboratori cu următoarele 
specialități: 

Endocrinologie, Medicină de Familie, 
Reumatologie, Neurologie, Diabet 

zaharat, nutriție şi boli metabolice, 
Obstetrică-Ginecologie, Nefrologie, 

Cardiologie.
Condiții foarte avantajoase! 

Pentru detalii, sunați la nr. de telefon 
0769.050.855.

Clinica Diabet Med, 
București, 

str. Sg. Gheorghe Donici nr. 9 şi 24, 
angajează 

medici specialişti Medicină internă, 
normă întreagă, în contract cu CASMB. 

Relații la tel. 0766.463.640, 
e-mail: diabetmed@yahoo.com. 

Web: www.diabetmed.ro 

Căutăm medic de familie pentru colaborare/angajare 
în Clinica Diamed – contract cu CASMB.

Retribuție: 55% din veniturile aferente sau salariu fix motivant.
Clinica Diamed este situată în Piața Veteranilor, zona Lujerului, Militari, Bucureşti.

Tel: 0748.137.301 sau 0722.934.411
E-mail: dsilvean@yahoo.com; Website: www.clinica-diamed.ro

LIBERTY MEDICAL CENTER, 
singurul centru medical la standarde europene 

din județul Ilfov, 
ANGAJEAZĂ 

MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI ÎN SPECIALITĂȚILE:
PSIHIATRIE, ORL, GASTROENTEROLOGIE.

Cei interesați pot trimite CV la: mihaela.radu@libertymedicalcenter.ro
Telefon contact: 031.880.62.25.

PUBLICITATE

I. Candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:

1) Condiții generale:
 a) cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în România;
 b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 c) vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale;
 d) capacitate deplină de exercițiu;
 e) stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate;
 f) îndeplinesc condițiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice;
 g) nu au fost condamnați definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra auto-
rității, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea.
2) Condiții specifice:
 a) absolvent al Facultății de Medicină –  
medic primar sau medic specialist;
 b) certificat profesional curent (fără 
sancțiuni);

 c) certificat de membru valid;
 d) să facă dovada deținerii cabinetului 
individual/cabinete asociate/societăți 
civile profesionale/PFA (persoane fizice 
autorizate), conform normelor profesionale 
specifice şi normelor legale în materie şi 
să facă dovada înscrierii în Sistemul Elec-
tronic de Achiziții Publice (SEAP).
Pentru candidații care își depun dosare 
pentru a participa la selecție, instituția 
Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli 
de cazare și transport.
Candidatul al cărui dosar a fost admis 
în urma selecției își va desfășura acti-
vitatea în centrul zonal pentru care a 
optat în cererea de înscriere.

 II. Documentele solicitate:

 a) declarație pe proprie răspundere 
că nu desfăşoară activități în locurile de 
detenție, nu are sancțiuni şi nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea;
 b) copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz;

c) adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
selecției de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate.
 Candidații vor depune la sediul Cole-
giului Medicilor din România, din Bule-
vardul Timişoara nr. 15, sector 6, Bucureşti, 
în maximum 45 de zile de la data înre-
gistrării Anunțului la instituția Avocatul 
Poporului, documentele enumerate la 
punctul II. Documentul prevăzut la lit. 
b) va fi prezentat în original în vederea 
verificării conformității copiei cu acesta.

 III. După depunerea dosarelor,  
Colegiul Medicilor din România formu-
lează propuneri, în baza cărora Avocatul 
Poporului realizează selecția, conform 
art. 37 alin. (1) şi 38 alin. (1) din Legea nr. 
35/1997 privind organizarea şi funcționarea 
instituției Avocatul Poporului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatele selecției vor fi afişate pe pagina 
de internet a instituției Avocatul Poporului 
şi a Colegiului Medicilor din România.

Relații suplimentare pot fi obținute de la 
sediul instituției Avocatul Poporului sau la 
telefon: 021/312.71.27 şi de la sediul Cole-
giului Medicilor din România ori la telefon 
021/413.88.00 sau 021/413.88.03.

Instituţia Avocatul Poporului organizează selecție 
pentru specialiști (medici) – colaboratori externi 

la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie

SPITALUL DE BOLI 
CRONICE SIRET 

(JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. 

nr. 1082/2010, modificat prin Ord. m.s. nr. 
1488/2014, funcția de director medical.

 La concurs/examen se pot înscrie candi-
dații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice:
 Criterii generale:
 a) au domiciliul stabil în România;
 b) nu sunt condamnați penal sau în curs de 
urmărire penală;
 c) sunt apți din punct de vedere medical 
(fizic şi neuropsihic);
 d) nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi sociale.
 Criterii specifice:
 a) sunt absolvenți de învățământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau 
echivalentă în profil medicină;
 b) sunt confirmați ca medic specialist sau 
primar;
 c) au cel puțin 5 ani vechime ca medic 
specialist sau au competență/atestat în mana-
gementul serviciilor de sănătate ori sunt 
absolvenți ai cursurilor de management;
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele documente:
 a) cererea de înscriere;
 b) copie de pe actul de identitate;
 c) copie legalizată de pe diploma de licență 
sau de absolvire, după caz;
 d) curriculum vitae;
 e) adeverința care atestă vechimea în 
gradul profesional sau în specialitatea studi-
ilor, după caz;
 f) cazier judiciar;
 g) copia legalizată a certificatului de absol-
vire a masteratului/certificatului de atestat în 
managementul serviciilor de sănătate sau a 
cursului de management spitalicesc;
 h) adeverință din care să rezulte că este apt 
medical, fizic şi neuropsihic;
 i) declarația pe propria răspundere privind 
necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 
1989;
 j) declarația pe propria răspundere că nu 
este urmărit penal şi nu are cunoştință că a 
fost începută urmărirea penală asupra sa;
 k) dovada/adeverința din care să rezulte că 
în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de unită-
țile în care a activat şi de Colegiul Medicilor 
din România;
 l) copie legalizată a actelor (certificat de 
căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, 
după caz;
 m) proiectul de management;
 n) chitanța de plată a taxei de participare 
la concurs în valoare de 400 de lei.
 Organizarea şi desfăşurarea concursului/
examenului se fac în conformitate cu prevede-
rile Ord. m.s.p. nr. 284/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.
 Spitalul asigură locuință cu chirie pentru 
medicii cu domiciliul din afara localității.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, în termen de 15 zile de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se organizează 
după 30 de zile de la publicarea în „Viața medi-
cală”.
 Relații suplimentare se pot obține pe 
site-ul unității: spitalorasenescsiret.ro, la 
sediul spitalului, Compartimentul RUNOS, sau 
la tel.: 0230.28.02.03.

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU 
COPII „GRIGORE 
ALEXANDRESCU” 

BUCUREȘTI
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările şi modificările ulte-
rioare, un post cu normă întreagă de medic 
în specialitatea Pediatrie la Unitatea Primiri 

Urgențe.
 La concurs se pot prezenta medici cu 
drept de liberă practică, specialişti sau primari 
confirmați în specialitatea respectivă, rezi-
denți aflați în ultimul an de pregătire în speci-
alitatea în care se publică postul.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care doreşte să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
şi certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 şi neurop-
sihic 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) şi g) 
sunt valabile trei luni şi 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 orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL DE BOLI 
CRONICE SIRET 

(JUDEȚUL SUCEAVA)
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, şef Secția Medicină 
internă.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care doreşte 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 incom-
patibil cu funcția pentru care doreşte să concu-
reze;
 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 condu-
cerea unităților în care şi-a desfăşurat activi-
tatea sau de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de liberă prac-
tică sau a certificatului de membru al Cole-
giului Medicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverință care să ateste confirmarea în 
specialitate şi vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind 
evoluția viitoare a secției;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 200 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 şi în care sunt confirmați prin ordin al 
m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la 
data confirmării şi încadrării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de 
unitățile la care au fost angajate sau de Cole-
giul Medicilor din România, precum şi 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 şi 
completările ulterioare şi legislația secundară 
aferentă.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obți-
nerea titlului de medic specialist.
 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 şi maximum 90 
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține pe 
site-ul unității: spitalorasenescsiret.ro sau la 
Compartimentul RUNOS, la tel.: 0230.28.02.03.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ BIHOR

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările şi modificările 
ulterioare, funcția de şef Laborator Igiena 

radiațiilor (medic confirmat în specialitatea 
Igienă). 

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția 
pentru care doreşte să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
şi certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 şi neurop-
sihic pentru exercitarea activității pentru 
funcția 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 şi se 
achită la sediul instituției.
 Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) 
sunt valabile trei luni şi 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 medici cu o 
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea 
postului. Vechimea în specialitate decurge de 
la data confirmării şi încadrării ca medic speci-
alist.
 Pentru proba scrisă un subiect va fi din 
legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
 Tematica de concurs va fi postată pe site-ul 
unității şi se va afişa la avizierul acesteia.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul insti-
tuției în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0259.47.63.59 – Biroul Resurse Umane.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ 

BUCUREȘTI 
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările şi modificările 
ulterioare, următoarele posturi:

  un post cu jumătate de normă de medic 
primar confirmat în specialitatea Medicină 
sportivă pentru Laboratorul Monitorizare, 
control şi asistență medicală loturi naționale 
şi olimpice;
  un post cu jumătate de normă de medic 
primar confirmat în specialitatea Medicină 
sportivă pentru Laboratorul Selecție, dirijarea 
antrenamentului şi diagnostic medico-sportiv.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care doreşte să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
şi certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 şi neurop-
sihic 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) şi g) 
sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în 
termen de valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afişată la sediul 
instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, în termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
ȘI PENTRU MĂSURI 

DE SIGURANȚĂ JEBEL 
(JUDEȚUL TIMIȘ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările şi modificările 

ulterioare, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie 
la Secția Psihiatrie II;
  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie 
la Secția Psihiatrie III;
  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie 
la Secția Psihiatrie VI;
  un post cu normă întreagă de medic 
rezident ultimul an confirmat în specialitatea 
Psihiatrie la Secția Psihiatrie V.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul 
pentru care doreşte să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență 
şi certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverință de confirmare în gradul profesional 
pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevă-
zute 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 şi neurop-
sihic 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.
 Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi 
însoțite de documentele originale. Documen-
tele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile 
trei luni şi se depun la dosar în termen de  
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pentru 
examenul de medic specialist în specialitatea 
postului, postată pe site-ul MS: www.ms.ro 
la rubrica: Specialişti/Examene şi concursuri 
naționale.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, în termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de 
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0256.39.44.42, int. 16.


