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CONSILIUL LOCAL SMEENI 
. SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 

Sl\!IEENI, STR. PRINCIPALA, :NR.991, JUDETUL BUZAU 

Nr„ 1004/ 17.04. 2018 

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 
JUDETUL BUZĂU . . 

scoate la 
CONCURS 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S.nr. 869/2015, cu completările şi modificările 
ulterioare, un post de farmacist, pe perioadă nedeterminată. 
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele: 
* cererea de înscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze; 
*copi~ xerox de pe diploma de farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul 
profesional; · · · , 
* copie a certificatului de membru al Colegiuiui farmaciştilor cu viza pe anul în curs; · 
* dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (I) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) ,din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările Şi 
compl~tările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1 ) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercittarea profesiei de medic specialist in sistemul sanitar din România; 
*acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nL 869/2015; 
* cazierul judiciar; 
* c1ertificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 
*chitanţa de plată a taxei de concurs. 
* copia actulu_i de identitate în termen de valabilitate 
Taxa de con2\lrs: ~ste 100 lei şi se achită la casieria unităţii. 
Teniaf ca de coricu.rs va fi afisata la sediul spitalului si pe site-ul spitalului. 
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia 
acei;tui 'anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la 
publicarea in "Viata medicala". 
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