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Va informam ca Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara organizeaza .
in conformitate cu prevederile OMS 869 / 2015 concurs pentru ocuparea unui post cu norma de
intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ortopedie si traum atologic in cadrul sed iei
Ortopedie si traumatologie.

Inscrierile se fac in termen de 15 zile de la data aparitiei prezentului anunt la sediul
Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara - serviciul RUNOS pe oaza
dosarului de inscriere care va contine urmatoarele acte:

a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici.

medici dentisti, farmacisti, si respect iv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru
biologi, biochimisti sau chimisti;

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs:
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiuni le

prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin . (1) lit. el) sau e). resp ctiv la urt. 62g
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 1lI. 95/2006 privind reforma in domeni ul sanatatii. rcpublicara, cu
modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr.
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist. infii ntarea.
organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimi stilor in sistemul sanitar
din Romania; ,

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. :3 la ordin.
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neur ip- ihic

pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Documentele prevazute la alin. (2) lit. d), 1) si g) sunt valabile trei luni si se dep n la dosar
in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria spita lului,
Concursul va avea loc dupa 30 de zile de la aparitia prezentului anunt in e- Viata medicaia".
Tematica de concurs si bibliografia ' va fi cea pentru exam enul de medic sp cialist in

specialitatea ortopedie traumatologie.
Relatii suplimentare se pot obtine la serviciul RUNOS, telefon 0254 .- 713820 int .rior

210/117.


