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Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului '''Dr.Kafl Diet" Jimbolia, Biroul RUNOS,
in termen de 10 zile calendaristice de '1,\ data publicarii -' .respectiv pana in data de
26.09.2018, concur,sul se organizeaza in termen de 60 de zile de la publicarea anuntului, in
perioada 02.10.2018-15.11.2018." . J .

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie de pe diploma de licenta si certificatul de specialist;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute

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

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 2 la decizie;
f) acte doveditoare privind vechimea in specialitate, experienta profesionala;
g) cazierul judiciar;
h) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic pentru exercitarea

activitatii pentru postulpentru care candideaza; , '. I I. "

i) aviz neuropsihiatric, eliberat de un medic psihiatru din care sa rezulte ca este apt din punct
de vedere psihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru candideaza;

j) chitanta de plata a taxei de concurs in suma de 150 lei;
k) copia actului de identitate in termen de valabilitate

Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist. . .: ' '
Relatii suplimentare se pot obtine l~ sediul Spitalului "rir.Katl DicH"Jimbolia, str. Contele

Csekonics nr.4, judo Timis, telefon 0256 360655, int. 133.

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia organizeaza pentru ocuparea postului contractual vacant
temporar perioada determinata de FARMACIST - ~EF la Farmacia cu circuit inchis, conform
Ordinului M.S. nr.869 din 9 iulie 2015, actualizat.
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