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Spitalul Judeţean de Urgenta „Sf.Ioan cel Nou” Suceava anunţă concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante :

1 post medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie vasculară la 
Compartimentul chirurgie vasculară;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
b) copie xerox si original a diplomei de medic;
c) copie xerox si original a diplomei de licenţă , certificatului de confirmare ca medic specialist;
d) copie xerox si original a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat pentru anul în 
curs;
e) dovada din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(l), 
lit.e) sau i), la art.541 alin(l)lit.d )ori e), respectiv la art.628 alin.l lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 
privind reforma in domeniul in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare;
f) acte doveditoare pentru calculul punctajului prevăzut in anexa nr.3 a Ord.M.S nr.869/2015 
gjcazierul judiciar;
hjcertificat medical din care să rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
gjccrtiiîcat de naştere -  copie
ijcertificat de căsătorie -  copie
jjactul de identitate -  copie-in termen de valabilitate

Documentele prevăzute la punctele e), g) si h) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in stare 
de valabilitate.

- chitanţa de plata a taxei de concurs in valoare de 150 lei ( care se achită la sediul 
spitalului)

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar/specialist. 
înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Ioan cel Nou” Suceava, 

în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în „Viata Medicală”( Viaţa medicală 
nr.26 din 28.06.2019), iar concursul se organizează in perioada cuprinsa intre 31-90 de zile de la 
publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.Resurse Umane al Spitalului Judeţean de Urgenta 
„Sf.Ioan cel Nou” Suceava, tel.0230/222098, int. 133.
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