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Clinică de tratament chirurgical și conservativ în 
Germania caută un 

medic specialist oftalmolog
pentru angajare pe termen lung, într-o echipă 

prietenoasă. 
Oferim susținere în vederea integrării personale și a 
dezvoltării profesionale, remunerație peste medie, 

precum și o schemă de bonusare pe măsura rezultatelor. 
Cunoașterea limbii germane este strict necesară. 

Salariu de debut: 100.000 euro pe an.
Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV 

și o scrisoare de intenție în limba germană sau engleză 
la: peter.richter.dd@t-online.de

Închiriem spații cabinete medicale în 
Giurgiu, condiții foarte bune. 

Pentru mai multe informații, sunați la nr. 
de telefon: 0788.834.823. 

Clinică medicală 
cu sediul în sectorul 3, București, 

aflată în contract cu CASMB,  
angajează cu contract de muncă 
full-time sau part-time medici 
specialiști Medicină internă 
cu competență în ecografie 

și ecocardiografie – 2 posturi.
Tel.: 0745.182.161, 0733.947.061, 

email: clinicamemento@yahoo.com

PUBLICITATE

Centrul medical INTERCARDIODIAB  SUCEAVA 
angajează 

medic specialist/primar în specialitatea Diabet, nutriție și boli metabolice, pentru 
colaborare/angajare în contract cu CAS Suceava, cu normă întreagă/jumătate de normă. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu noi 
prin e-mail: officeicd@gmail.com sau telefonic: 0744.515.141.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DR. POP MIRCEA” MARGHITA (JUDEȚUL BIHOR)
„DR. POP MIRCEA” VAROSI KORHAZ – MARGITTA

caută urgent medic specialist pneumolog 
la compartimentul de Pneumologie-TBC din unitate. 

Pentru detalii despre condițiile de muncă și beneficii, vă rugăm să contactați unitatea. 
Oferim promptitudine și generozitate.

Date de contact: manager: jr. Bardacz Aliz, tel: 0725.893.115. 
Tel. secretariat: 0259.362.309. E-mail: spitalulmarghita@yahoo.com, 

www.spitalmarghita.ro 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

„DR. NICULAE RUȘDEA” 
BAIA MARE 

(JUDEȚUL MARAMUREȘ)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, următoarele posturi:

	  un post cu normă întreagă de medic 
primar confirmat în specialitatea Medicină de 
laborator pentru Laboratorul de Analize medi-
cale;
  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Pneumo-
logie la Compartimentul Recuperare medicală 
boli respiratorii.
 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 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 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 modifică-
rile ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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.
 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 Servi-
ciul RUNOS, tel.: 0262.27.68.97, int. 114.

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

GALAȚI
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, un post cu normă întreagă de 

biolog principal 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 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. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog și chimist, înființarea, orga-
nizarea și funcționarea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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 va fi afișată pe site-ul 
spitalului: www.pneumogalati.ro și la avizierul 
acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul 
unității, str. Științei nr. 117, 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 CLINIC 
„SF. MARIA” BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-

rioare, următoarele posturi:
	  două posturi cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Chirurgie 
toracică;
	  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Urologie;
  un post cu normă întreagă de medic rezi-
dent ultimul an confirmat în specialitatea ORL.
 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 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 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 modifică-
rile ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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.
 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”.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL 
CÂMPINA 

(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, următoarele posturi:

	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină internă la Secția Medi-
cină internă;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Medicină de laborator pentru 
Laboratorul de Analize medicale;
	  un post cu normă întreagă de medic în 
specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția 
Obstetrică-ginecologie.
 La concurs se pot prezenta medici cu drept 
de liberă practică, specialiști sau primari confir-
mați 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 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 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 modifică-
rile ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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.
 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.: 0244.33.73.51, int. 102.

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, funcția de șef Secția 

Pediatrie.
 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 incom-
patibil cu funcția pentru care dorește să concu-
reze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, 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 și-a desfășurat activi-
tatea sau de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de liberă prac-
tică 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 speci-
alitate și 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 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 Cole-
giul 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 urmă-
toarele 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 comple-
tările 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 
după 30 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0244.33.73.51, int. 102.

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ „BAGDASAR-

ARSENI” BUCUREȘTI
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 

319/2003, un post de cercetător științific 
(chimist principal) pentru Nucleul de cercetare 

EEG în epilepsie.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
obligatoriu următoarele acte:
 a) cerere-tip de înscriere;
 b) copii legalizate de pe diploma de baca-
laureat sau echivalentă, diploma de licență ori 
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum 
și copie legalizată de pe cartea de muncă sau 
copie-extras din Registrul general de evidență 
a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 c) curriculum vitae;

 d) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte 
un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezenta-
tive;
 e) certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 f) copia actului de identitate în termen de 
valabilitate;
 g) alte înscrisuri solicitate de legislația sau 
reglementările în vigoare;
 h) cazierul judiciar;
 i) chitanța de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se 
achită la casieria spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Serviciul RUNOS, în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunțului.
 Durata și finalizarea concursului este de 
30 de zile de la data încheierii înscrierii, la 
nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la 
nivelul instituției sau al unității organizatoare 
a concursului, de la depunerea raportului comi-
siei de concurs.
 Relații suplimentare se pot obține la sediul 
spitalului, șos. Berceni nr. 12, sector 4, sau la 
tel.: 021.334.30.25, int. 1121 – Serviciul RUNOS.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ JUDEȚEANĂ 

BACĂU 
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post cu normă întreagă de chimist 
principal pentru Laboratorul de Chimie sani-

tară și toxicologie.
 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 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. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog și chimist, înființarea, orga-
nizarea și funcționarea OBBCSSR;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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.
 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”.

UNITATEA MILITARĂ 
01662 CRAIOVA 
(JUDEȚUL DOLJ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, un post de execuție cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în specialitatea 

Medicină de familie (personal contractual civil) 
la Cabinetul medical (cu staționar) în plutonul 
deservire din compania sprijin la Unitatea Mili-

tară 01662 (Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”).

 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 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 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 modifică-
rile ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu modificările și completările ulteri-
oare;
 f) certificat de cazier judiciar sau declarație 
pe proprie răspundere că persoana care dorește 
să candideze nu are antecedente penale care 
să o facă incompatibilă cu postul pentru care 
candidează, valabilă până la obținerea certifi-
catului în cauză, care se prezintă cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a concur-
sului;
 g) certificat medical din care să rezulte 
că este apt din punct de vedere fizic și neuro-
psihic pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează, eliberat de către 
medicul de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate;
 h) curriculum vitae – model european;
 i) copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz, în termen de valabilitate;
 j) acordul scris al persoanei care dorește să 
candideze privind verificarea în vederea obți-
nerii autorizației de acces la informații clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, cores-
punzător fișei postului, în condițiile în care este 
declarată „admisă” la concurs;
 k) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se 
achită la sediul unității la data depunerii dosa-
rului.
 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, postată pe  
site-ul MS.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
str. Vasile Alecsandri nr. 91, 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.: 
0251.56.28.28, int. 108.

SPITALUL MUNICIPAL 
CÂMPINA 

(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la

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

869/2015, cu completările și modificările ulte-
rioare, următoarele posturi:

	  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Ortopedie 
și traumatologie la Compartimentul Ortope-
die-traumatologie;
	  un post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialitatea Cardiologie 
la Compartimentul Cardiologie;
  un post cu normă întreagă de medic 
primar confirmat în specialitatea Pediatrie la 
Secția Pediatrie.
 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 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 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 modifică-
rile ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
tajului 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.
 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.: 0244.33.73.51, int. 102.


