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In conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr 869 I 2015:

o 1 post Farmacist sef in cadrul Fatmaciei cu

nedeterminata

circuit inchis, cu nofina intreaga, pe perioada

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:

cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;

copia xerox de pe diploma de 1icen16 gi certificatul de speeialist sau primar pentru medici' medici

dentiqti, farmaciqti, qi respectiv adeverintd de confirmare in gradul profesional pentru biologi,

biochimiqti sau chimigti;
copie a certificatului de membru al organizatieiprofesionale cu viza pe anul,in curs;

dovada/inscrisul din oare si rezulte c6 nu i-a fost aplicati una dintre sanctiunile prevdzute Ia art.

455 alin" (1) 1it. e) sau f), |a art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art, 628 alin' (1) lit. d) saq

e\ din Leeea m. 95/20d6 privind reforma in domeniul sdndtA{ii, republicatd, cu modificSrile 9i

@i cele ds la art. 39 alin. (1) lit" c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind

.rrr.itur.u profesiunilor de biochimist, biolog qi chimist, infiinlarea, otganizarca qi functionarea

Ordinului Biochimigtilor, Biologilor gi Chimiqtilor in sistemul sanitar din RomAnia;

acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 3 a oidinelor mentionate;

cazier judiciar;
certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

h) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
i) chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevdzrlte la lit. d), 0 li g) sunt valabile trei luni qi se depun la dosar in termen de

valabilitate
Actele in copie vor fi insotite de originale peritru certificare.

La concurs se pot prezentafarmacisti cu minimum2 ani experienta profesionala.

Tematica de concurs si bibliografia se vor afisa pe site-ul www.spcopealati.ro si ia sediul unitatii.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia

acestui anunt, iar concursul se va organizain perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in

,,Viata Medicala,, .

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane te\0236.469.100 int 134'
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