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SPITALUL MUNICIPAL „DR. 
ALEXANDRU SIMIONESCU” 
HUNEDOARA (JUDEȚUL 
HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare, ur-
mătoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea specialist Ortopedie pe-
diatrică la Secția Ortopedie-trau-
matologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Nefrologie în cadrul 
Stației de Hemodializă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Chirurgie vasculară la 
Secția Chirurgie generală.
 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 

 
spitalului.
 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 și biblio-
grafia sunt cele pentru examenul 
de medic specialist în specialitatea 
postului și vor fi afișate la sediul și 
pe site-ul unității: www.sphd.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se or-
ganizează în perioada cuprinsă în-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0254.713.820, int. 210.

Unul dintre cele mai mari și importante centre medicale 
din S-V Olteniei,

dotat cu cele mai performante echipamente de 
imagistică medicală de înaltă performanță

pentru intervenție și diagnostic, angajează medic 
specialist/primar/pensionar în specialitățile:

Anestezie și Terapie Intensivă, Cardiologie și 
Neurologie.

Cerințe: aviz de liberă practică de la Colegiul Medicilor/
posibilitatea de obținere aviz DSP pentru continuarea 

activității după pensionare.
Spitalul asigură locuință de serviciu (în situația 

relocării), salariu foarte bun și alte beneficii 
(contravaloarea cursurilor de formare și specializare, 

beneficii și pachete medicale pentru angajați și familia 
acestora etc.).

Vă invităm să vă alăturați echipei celui mai dotat și 
dinamic spital din zona S-V Oltenia!

www.balneomedcenter.ro
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