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Spitalul Judetean de Urgenta Deva cu sediul in Deva, str.22 Decembrie nr. 58 organizeaza
concurs/examen, in conformitate cu prevederile O,M.S. nr.869120l5 cu modificarile si
completaril e ulterioare, pentru ocuparea urmato arelor po sturi :

- 1 post noffna tntreagade medic specialist , in specialitateaneurochirurgie la Sectia Chirurgie
Generala, Compartiment Neurochirurgie;

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:
a)Cerere in care se mentioneazapostul pentru care se doreste sa concureze;
b)Copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti si respectiv adeverinta de conf,rrmare in gradul profesional pentru
biologi sau chimisti;
c)Copie a certiftcatului de membru al organizatiei profesionale cuvizape anul in curs;
d)Dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu ia fost aplicatauna dintre sanctiunile prevazvte
Ia art. 455, alin.(1), lit.e) sau f Ia art.541 alin.(1), lit. d) sau e), respectiv la arr.628, alin.(1),
lit. d) sau e) din Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
e)Acte doveditoare pentru calcularea punctajuluiprevazut in anexanr.3la ordin;

lCazierul judiciar;
g)Certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h)Chitanta de plata ataxei de concurs;
i)Copia actului de identitate in termen de valabilrlate.

Taxa de concurs este de 200 lei si se achita la caseria unitatii sanitare.
Documentele prevazutela literele d), 0 si g) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in
termen de valabil itate.

Tematica este cea pentru examenul de medic specialist in specialitate postului, postata pe
site-ul Ministerului Sanatatii.

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

lefonica 0254 1227
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PROCES DE ACREDITA|{E

Inscrierile la concurs se
zile calendaristice de la
cuprinsa intre 31 si 90 d

07

0, 025412177 99, 0734i66 1 88B

e-mail. spiudeval @gmail.com

sanitare- Serviciul RUNOS, in termen de 15
lui, iar concursul s6 organiz eaza inperioada
a in ,, yrataMedicala,i

Relatii suplimentare se obtin la telefon 02541215051 interior 133.
Prezentatine loc de comanda ferma si se achita din contul
RO03TRE224F660601203001X deschis la Trezoreria Deva, cod fiscal 4374385
Va multumim.

