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Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara
scoate la
CONCURS

În conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat un post temporar vacant farmacist, farmacie
generală la Farmacie Spital.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
• cerere în care se menționează postul pentru care dorește să candideze;
• copie xerox de pe diploma de farmacist si adeverința/certificat de confirmare în gradul
profesional;
• copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
• dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la
art.447 alin.1 lit.e sau f, la art.531 alin.1 lit.d ori e, respectiv la art.618 alin.1 lit.d sau e din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
• chitanța de plată a taxei de concurs;
Taxa de concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de farmacist specialist în specialitatea postului.
Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius
Brînzeu” Timișoara în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizeaza în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu”
Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr.156, Tel:0356-433129 Cod fiscal 4663448.

Prof. Dr. Craina Marius
Manager
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