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SANATORIUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

BRAD 
(JUDEȚUL HUNEDOARA) 

scoate la 
CONCURS 

 
în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția 
de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a unității. 
 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; 
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar; 
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; 
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; 
f) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; 
h) chitanță de plată a taxei de concurs; 
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 
 
Taxa de concurs este de 150 de lei (se achită la caseria unității). 
 
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de 
valabilitate. 
 
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la 
pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. 
 

• La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională. 

• Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006): 
▪ Titlul XlV-Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea CFR; 
▪ Titlul XVIII- Medicamentul; 

• Tematica, Bibliografia și data concursului vor fi afișate la avizierul unității și pe site-ul: 
www.sanatoriulbrad.ro după constituirea comisiei de concurs. 

 
Înscrierile la concurs se fac la sediul instituției, str. Măgura nr. 25, în termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea  în „Viața medicală”. 
 
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane-Juridic, tel.: 0254611050, int. 223. 
 

http://www.sanatoriulbrad.ro/

