
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA” 
MARGHITA 

                                        ( JUDEŢUL BIHOR ) 
 

scoate la  
 
 

CONCURS 
 
 
 în conformitate cu prevederile Ord. M.S. 869/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare funcţia de farmacist-șef. 
 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: 
 cerere în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze 
 copie xerox a diplomei de licență 
 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în 

curs 
 dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile 

prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

 actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin 
 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 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 
 chitanţă de plată a taxei de concurs 
 copia actului de identitate în termen de valabilitate 

 
Taxa de concurs este de 150 lei. 
 
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimun două puncte 

din cele prevăzute la pct. 9 din anexa 3 la ordin. 
Funcția de farmacist șef din spitalele publice se ocupă în condițiile legii de către 

farmaciștii cu minimum 2 ani de experiență profesională. 
Înscrierile la concurs se vor face la sediul unităţii din str. Eroilor, nr. 12-14, în 

termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, respectiv până la data 
de 29.05.2018 ora 16,  iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de 
zile și 90 de zile la publicarea anunțului  în „ Viaţa medicală”. 

Tematica de concurs va fi pusă la dispoziţie la sediul unităţii în momentul 
înscrierii . 

 
  
  
 
  
                                         M A N A G E R 
                                            Bradács Alíz 
 


