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ANUNT

Spitalul Judelean de Urgenfi Tg Jiu a publicat in sdptdmdnalul Viala Medicald nr. 43 din 29
octombrie 2021, in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu completdrile Si
modificdrile ulterioare, concurs pentru ocuparea urmdtorului post vacant din statul de funcsii:

. I posl cu normd inlreagd de farmacisl specialist conJirmal in specialilalea farmacie
generela la Farmacia cu punct de lucru farmaceutic nr.2 - slr. Tudor Vladimirescu ;

a) Conditiile de inscrierel
Nu se admite ingrldirea participerii la concurs in funclie de domiciliu, vdrstd, sex, religie sau de

locul de munci al candidalilor;

D) Conditiile oe care le ofertr unitatea : Spitalul Judelean de Urgenli Tg- Jiu ofer[ toate drepturile

prevEzute in Contractul Colectiv de Munc[, Regulamentul Intem gi legislatia in vigoare.

c) Continutul dosarului de inscriere si locul de inscriere:
Candidalii vor depune la sediul Spitalutui Judelean de Urgenli Tg Jiu un dosar cuprinzind

urm6toarele acte:

a) cererea in care se menlioneazi postul pentru care dore$te se concureze;;

b) copia xerox a diplomei de licenta si certificatul de confirmare in gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu viz[ pe anul in curs;

d) dovadd sau inscrisul din care sA rezulte ca nu i-a fost aplicatd una din sanctiunile prevdzute

la art.455 atin. (1) tit. e) si f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul slndtltii,
republicat4 cu modificari si completari ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului previzut in anexa nr. 3 [a ordin ;

f) cazierjudiciar in original;
g) certificat medical format A5 din care s6 rezulte cA este apt din punct de vedere fizic Ai

neuropsihic pentru exercitarea activitelii pentru postul pentru care candideazd

h) chitanla de platd a taxei de concurs.

i) copie a actului de identitate in termen de valabilitate ;

j) copie documente privind schimbarea numelui (certificat de cSsdtorie, certificat de divo4,

hotdrare judecdtoreasci etc.).

Originalele actelor se prezinttr la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele
xerocopiate depuse la dosar.



Locul de inscriere : Spitalul Jude{ean de Urgen{tr Tg-Jiu, Serviciul RUONS din Strada
Progresului nr. 18

o Tematica Si bibliografia de concurs se pot ob\ine de la Seviciul RUONS din cadrul spitalului;
c Termenul de inscriere este de l5 zile calendaristice de la data publicdrii acestui anunl in Viatq

Medicald, iar concursul se organizeazd in perioada cuprinsa intre 3l si 90 de zile de la
publicarea anunlului in Viata Medicala.

Cuantumul taxei de concurs: 150 lei gi se achitA la casieria Spitalului Judetean de Urgenta Tg Jiu.

Relapi suplimentarc se pol obline la Serv RUONS din cadrul Spilalului Judelean de

Urgenta Tg Jiu, telefon 0253237233, int,307.

MANAGER,

.ANTIN 
MADALIN

Ec. DUMITRU


