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NR.1963/07.06.2019 

 

 

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE 

 

 
SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AZUGA , cu sediul în Azuga, str.Victoriei, nr.2  

scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.M.S. nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 

organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, 

 biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a  funcțiilor de șef de secție, șef de 

laborator și sef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în 

unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, urmatorul post  vacant: 
 
● 1  post farmacist cu drept de libera practică- confirmat în specialitatea Farmacie generală,  la Farmacia cu 

circuit închis a spitalului, c.i.m. durată nedeterminată, post cu normă întreagă. 

I. Condiţii  de desfăşurare: 

1. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului în Viaţa 
Medicală nr.23 din data de 7 iunie 2019, la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, 

compartiment RUNOS. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor 

putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile. 

  

2. Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, în 

perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului, dată care se va anunţa la 
avizierul spitalului şi pe site-ul: www.ortopedieazuga.ro. 
Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe:-   proba scrisă 

- proba practică 

II. Condiţii generale de participare: 
 

Pentru participarea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
-are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 

-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
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corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
 

III. (1). Acte necesare pentru dosarul de concurs: 

 a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze; 

 b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, 

farmacisti, si respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional; 

 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. 455 

alin. (1) 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 in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin; 

      f) cazierul judiciar; 

     g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru 

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza; 

     h) chitanta de plata a taxei de concurs; 

     i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.  

 

 (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in 

termen de valabilitate. 

 
Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se plăteşte la casieria unităţii. 
 

IV. Bibliografia: 
Tematica de concurs  este cea pentru obţinerea gradului de farmacist specialist, specialitatea farmacie generala 

 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

Secretar comisie de concurs- ec.Brînzaru Daniela din cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 
0244.32.20.51, int 211. 
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                         TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST SPECIALIST 

specialitatea FARMACIE GENERALA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

1. Formularea solutiilor medicamentoase. 

2. Procesul de dizolvare. 

3. Aducerea in solutie a substantelor greu solubile. 

4. Medicamente injectabile. Solutii injectabile. Medicamente injectabile cu actiune .prelungita. 

Conditii de calitate pentru preparatele injectabile. 

5. Preparate perfuzabile. Clasificare.Exemple.Conditii de calitate. 

6. Seruri si vaccinuri. 

7. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale parenterala . 

8. Preparate radiofarmaceutice. 

9. Preparaate oftalmice. Formulare de preparare.Conditii de calitate. 

10. Preparate obtinute prin extractie. Factorii care influenteaza procesul de extractie. Conditii de 

calitate. 

11. Aerosoli farmaceutici. Tipuri de aerosoli. Biodisponibilitatea aerosolilor de inhalatie. 

12. Emulsii farmaceutice. Formulare. Mecanismul de actiune al emulgatorilor. 

13. Suspensii farmaceutice. Factorii care influenteaza stabilitatea suspensiilor. Controlul calitatii. 

14. Preparate farmaceutice cu actiune topica. Factorii care influenteaza absortia percutanata a 

medicamentelor. 

15. Supozitoare. Influenta formularii asupra biodisponibilitatii substantelor medicamentoase dupa 

administrare rectala sau vaginala. 

16. Pulberi farmaceutice.Pudre medicamentoase. 

17. Comprimate. Formulare si preparare. Acoperirea comprimatelor. Capsule medicinale 

18. Capsule medicinale. 

19. Controlul calitatii comprimatelor si capsulelor medicinale. 

20. Preparate orale cu actiune prelungita. 

21. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale orala. 

22. Sisteme terapeutice ( orale, parentale, transdermice, oculare, intrauterine). 

23. Sisteme de transport si de eliberare la tinta . 

24. Stabilitatea formelor farmaceutice. Modificarile medicamentelor in timpul conservarii. Factorii 

care influnteaza stabilitatea medicamentelor. 

25. Controlul si prevederea conservarii. Perioada de valabilitate. 

26. Formularea unui nou medicament. Preformularea. 

27. Comunicarea in farmacie. 

28. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene . 

29. Antitricomonazice. Antihelmintice. 
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30. Antimicotice. 

31. Antiseptice si dezifectante. 

32. Analgezice stupefiante si analgezice – antipiretice. 

33. Tranchilizante, sedative – hipnotice. 

34. Psihostimulante.neurotonice. 

35. Antiastmatice. Antitusive si expectorante. 

36. Stimulante ale contractiei miocardului . Antiaritmice. 

37. Antihipertensive. Antianginoase . 

38. Vasodilatatoare cerebrale si periferice. 

39. Diuretice . 

40. Antianemice. 

41. Antitrombotice. Antihemoragice 

42. Stimulante si substituenti ai secretiilor digestive . 

43. Antiacide, antiulceroase. 

44. Antiemetice si propulsive gastrice. 

45. Laxative – purgative. Antidiareice. Antiflatulente. 

46. Antispastice. 

47. Coleretice – colecistochinetice. Hepatoprotectoare. 

48. Antialergice. 

49. Antiniflamatoare . 

50. Corticosteroizi. 

51. Anabolizante si medicatia obezitatii. 

52. Vitamine. 

 

II. PARTEA PRACTICA 

1. Comentarea tehnicii de executare a unui preparat magistral sau oficinal din practica actuala de 

receptura din capitolele: solutii medicamentoase, solutii extractive apoase si alcoolice, preparate 

oftalmice, emulsii, suspensii, unguente, supozitoare, pulberi. 

2. Comentarea modalitatilor de identificare si control al puritatii unei substante sau preparat 

farmaceutic dupa F.R.X. 
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