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ANUNT CONCURS 

Operator de date cu caracter 
personal 9275 

Spitalul Clinic de Psihiatrie ~ i Neurologie Bra~ov anunta scoaterea la concurs a 
urmatorului post vacant 

In conformitate cu prevederile Ordinul Ministerulu i Sanatatii nr.869/09.07.2015, pentru 
aprobarea metodologiilor privind organizarea ~i desra~urarea concursuri lor de ocupare a posturilor de 
medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist ~i chimist din unitatiile san itare publice, precum ~i a 
functi i lor de ~ef de sectie, ~ef laborator ~i ~ef de comparti ment din unitati ile san itare rara paturi , respect iv a 
functiei de farmecist - ~ef In unitatiile sanitare publice cu paturi , cu modificarile ~i completari le ulterioare, 
scoate la concurs urmatoarele posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic de Psihiarie ~i Neurologie 
Bra~ov, publicate In ,,Viata Medicala" nr.13/02.04.2021. 

- un post cu normii intreagii de farmacist cu drept de liberii practicii in cadrul Farmaciei spitalului; 
Dosarul de lnscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

a) cerere In care se mentioneaza postul pentru care dore~te sa concureze; 
b) copie xerox de pe diploma de licenta ~i certificatul de specialist sau primar pentru medici , medici 

denti ~ti, farmaci~ti , respectiv adeverinta de confirmare In gradul profesional pentru biologi , 
biochimi~ti sau chimi~ti ; 

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul In curs; 
d) dovada/lnscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 

alin .(I) lit.e) sau f) , la art. 541 alin.(I) lit d) ori e) respectiv la art.628 alin.( I) lit.d) sau e) din Legea 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , republicata, cu modificarile ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin; 
t) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic ~i neuropsihic pentru 

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza; 
h) chitanta de plata a taxei de concurs; 
i) copia actului de identitate In termen de valabilitate; 

Taza de concurs este de 150 lei , care se va achita la caseria unitatii . 
Documentele prevazute la lit.d), t) ~ i g) sunt valabile trei luni ~i se depun la dosar In termen de 
valabilitate. 
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist In specialitatea Farmacie 

generala ~i se poate gasi pe site-ul Ministerului Sanatatii; 
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii , str.P~undului nr.7-9, In termen de 15 zile calendaristice 

de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa lntre 31 ~i 90 de zile de la 
publicarea in "Viata medicala". 

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel: 0268 511481 int. 129. 


