
 

 

DENUMIRE:SPITALUL DE ORTOPEDIE  

SI TRAUMATOLOGIE AZUGA NR. IEŞIRE REGISTRATURĂ:4310  

CIF/CUI:2845125 DATA:29.11.2019   

SEDIU:AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 

PERSOANĂ CONTACT:EC.BRINZARU DANIELA 

TELEFON:0244322051 

FAX:0244321910 

E-MAIL: spitalazuga@yahoo.com 

A N U N Ţ 

  

  SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AZUGA , cu sediul în Azuga, 

str.Victoriei, nr.2, în conformitate cu prevederile Ordinului 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 șef de compartiment din unitățile 
sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist -șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu 
modificările și completările ulterioare,  anunță scoaterea la concurs a următorului post vacant: 

● 1  post farmacist șef – Farmacia cu circuit închis  

Conditii specifice de participare:  

La concursul sau la examenul pentru ocuparea funcței de farmacist șef, se pot prezența 
farmaciști  cu o vechime de cel puțin 2 ani de experiență profesională. 

La concursul sau la examenul pentru ocuparea funcței de farmacist șef se pot înscrie 

numai candidați care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexă nr. 
3 la ordin. 

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de 
către Colegiul Farmaciştilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de 

administraţie nu pot participa la concurs. 

 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

b) copia de pe diplomă de licență și certificatul de specialist sau primar (dupa caz) 

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; 
d) dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute 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 în domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 

460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, 
organizarea și funcționarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor și Chimistilor în sistemul sanitar 

din România; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexă 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 plata a taxei de concurs. 

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

l) chitanță de plata a taxei de concurs 150 lei. 

Documentele prevăzute la  lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de 

valabilitate. 

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. 

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe: 

   1. analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (C); 
   2. proba scrisă (A); 
   3. proba clinică sau practică (B). 

Pentru proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de farmacist șef , un 

subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.      

  Tematică de concurs  este cea pentru obţinerea gradului de farmacist specialist, 
specialitatea farmacie generală. 

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului 
în Viaţa Medicală nr.48 din data de 29 noiembrie 2019,  la sediul Spitalului de Ortopedie şi 
Traumatologie Azuga, compartiment RUNOS.  

Calendar organizare concurs: 

Publicare anunț-29.11.2019 

Depunere dosare -29.11.2019-16.12.2019 (inclusiv) până la ora 15,00, la sediul spitalului, birou 

RUNOS.  

Concursul/examenul se organizeaza la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie 
Azuga, in termen de minimum  30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea in „ Viata 

Medicala” nr.48 din data de 29 noiembrie 2019 . 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0244.32.20.51, 

int 211. 
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