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SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ RESITA., ." .,

SCOATE LA CONCURS

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa scoate la concurs ' în conformitate cu prevederile
Ordinului M.S.P. nr.869/20 15 cu modificări şi completări ulterioare, următoarea funcţie de conducere
vacantă:

• Farmacist şef la Farmacia nr.238 Staţionar II
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/Inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi

cornpletările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea 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 şi neuropsihic pentru

exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la Iit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de
valabiIitate.
Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se va achita la casieria Spitalului Judeţean de Urgenţă

Reşiţa .

La concursul pentru ocuparea funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se pot
înscrie numai candidaţi care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa
nr. 3 la ordin.

Funcţia de farmacist-şef din spitalele publice se ocu pă în condiţiile legii de către farmaci şti cu
minimum 2 ani de experienţă profesională.

Pentru proba scrisă un subiect va fi din legisl aţia sanitară (Legea nr. 95/2006 privind reforma În
domeniul sănătăţii , cu modificările si completările ulterioare).

Înscrierile la concurs se fac până În data de 21 decembrie 2018 , ora 12°0 iar examenul/concursul
se va organiza În perioada cu pri n s ă Între :1 1 de zile ~ i 90 de zile de la publicarea anuntul ui în .,VI ATA
MEDICAL Ă ". Anun tul a fost publicat in revi sta " VIAŢA MEDICA [j.. " nr.49 din 7 decembrie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul R.U.N .O.S. al Spitalului Judeţean de Urgenţă

Reşiţa.telefon 0255/227830.
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