
Va rugam sa publicati in saptamanalul "Viata Medicala" urmatorul:

ANUNT

Spitalul Clinic Nr. 1 Cei Ferate Witting Bucuresti, conform prevederilor din Ordinul Ministrului
sendtetii nr.869/2015, cu completdrile si modificdrile ulterioare, scoate la concurs urmdtoarele
oostun:
* 1 (un) post de farmacist primar, confirmat in specialitate, cu normd intreaga, pe perioadd

nedeterminate, poz.286 din statul nominal de personal. in cadrul Farmaciei.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cerere in care se menlionezi postul pentru care candidatul doreste sa concureze:
b) copie de pe diploma de licentd gi confirmare in specialitatea de farmacist primar;
c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu vizd pe anul in curs;
d) dovadS/inscrisul din care se rezulte cd nu i-a fost aplicatd una din sanctiunile prevdzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) 9i f), la art. 541 alin ('1) tit. d) Si e), respectiv la art. 628 atin. (1) tit d) si e)
djn Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sindtdtii, republicatd, cu modificdrile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea puncatajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;
f) cazier judiciar;
g) certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic ai neuropsihic
pentru exercitarea activitetii pentru postul pentru care candideazd;
h) chitanld de plati a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Documentele prevdzute la lit. d), f1 gi g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen oe
valabilitate.
Taxa de participare la concurs este de 150 lei si se va achita la sediul spitalului.

Concursul conste in urmitoarele orobe:
> probd scrisi (A),
F probd clinic5 sau practicd (B), conform tematicii,
> analiza 9i evaluarea activit;tii profesionale si stiintifice (C).

Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Nr. 1 
^Cdi 

Ferate Witting Bucuresti,
in termen de 15 zile calendaristice de la aparilia acestui anunt. in cazul in care ultima zi de
inscriere coincide cu o zi nelucritoare, candidatii vor putea depune dosarele inclusiv in prima zl
lucritoare dupd expirarea celor '15 zile.

Documentele din dosarele depuse sunt verificate cu originalele. in situatia dosarele
incomplete se stabilegte un termen de 5 zile lucretoare pentru completarea lor, Ulterior expiriirij
acestui termen nu se admit completdri ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.
Situalia dosarelor admise sau respinse se afigeazd la avizier gj pe site-ul spitalului. Contestatiile
privind dosarele respinse se adreseazi, in termen de doui zile lucrdtoare din momentul afisdrii,
fiind solutionate in termen de 2 zile lucratoare de la depunere.

Concursul se organizeazd inhe 30 - 90 de zile de la inscriere.
Relatii suplrmentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 021.312.94.25.


