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NR.4305/29.11.2019   

METODOLOGIE DE ORGANIZARE 

SI DESFASURARE A CONCURSULUI 

 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE FARMACIST SEF  

LA  

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 

 

CAPITOLUL 1 

Dispozitii generale 

 

Prezenta metodologie a fost elaborata conform Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea 
metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de 
medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, 
precum si a  functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile 
sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist -sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu 
modifcarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.185 alin.(3 din Legea 
nr.95/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

ART.1  

(1)Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului/examenului 
pentru ocuparea functiei de farmacist sef, la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga. 

(2) Concursul/examenul pentru ocuparea functiei de farmacist sef din cadrul Spitalului de 
Ortopedie si Traumatologie Azuga se organizeaza de catre Managerul Spitalului. 

(3) In anuntul de concurs se vor preciza cuantumul normei, profesia, gradul profesional si 
eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie sa le detina candidatii, dupa cum 
urmeaza:  

http://www.ortopedieazuga.ro/
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a) Farmacist cu drept de libera practica; 
b) Farmacist specialist confirmat in specialitatea in care se publica postul; 
c) Farmacist primar confirmat in specialitatea in care se publica postul 

Pentru posturile publicate cu fractiune de norma nu pot candida farmacisti rezidenti aflati in 
ultimul an de pregatire. 

(4) Anuntul de concurs va cuprinde: 

   a) unitatea sanitara, gradul profesional si specialitatea postului vacant si a atestatelor de studii 
complementare pe care trebuie sa le detina candidatii; 
   b) conditii de inscriere (nu se admite ingradirea participarii in functie de domiciliu, varsta, sex, 
religie sau de locul de munca al candidatilor, cu exceptia ministerelor cu retea sanitara proprie 
pentru care existau reglementari legislative specifice); 
   c) pentru functia de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi se pot inscrie numai 
candidati care au obtinut minimum doua puncte din cele prevazute la pct. 9 din anexa nr. 3 la 
ordin; 
   d) conditiile pe care le ofera unitatea sanitara; 
   e) continutul dosarului de inscriere si locul de inscriere conform prezentei metodologii; 
   f) tematica de concurs; 
   g) termen de inscriere - 15 zile calendaristice de la data publicarii, respectiv 29 noiembrie 2019-
‘Viata Medicala “ nr.48 
 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; 
   h) cuantumul taxei de concurs 
(5) In situatia in care, in urma concursului organizat in temeiul prezentei metodologii, nu s-au 
prezentat candidati sau acestia au fost declarati respinsi pentru unul sau mai multe posturi 
vacante, posturile se republica la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, fara 
precizarea gradului profesional si a atestatelor de studii complementare 
(6) In situatia prevazuta la alin. (5) se va solicita un nou aviz consultativ al organizatiilor 
profesionale - respectiv colegiul farmacistilor. 
(7) In cazul prevazut la alin. (6), managerul unitatii va prezenta ordonatorului de credite imediat 
superior, cu ocazia solicitarii privind aprobarea organizarii concursului, anuntul de concurs 
organizat anterior in temeiul alin. (3) si copia procesului-verbal in care a fost consemnat 
rezultatul concursului. 
(5) Ocuparea postului de farmacist sef din unitatile sanitare cu paturi, se face numai pe posturi 
normate vacante sau temporar vacate, potrivit legii si prezentei metodologii. 
 
(6) Concursul se desfasoara la nivelul Spitalului cu respectarea prezentului regulament, in 2 
etape: 
 Etapa I-Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in 
publicatia de concurs, etapa eliminatorie; 
 Etapa II-Etapa de sustinere a probelor de evaluare: 
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a) Proba scrisa- lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului, din 
care  un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare,  proba eliminatorie. 
b) Proba clinica sau proba practica pentru farmacisti se sustine in fata comisiei de 

examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de farmacist specialist. In 
cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de 
concurs inainte de inceperea probei, punctajul minim de promovare fiind de 60 de puncte. 

(7) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului/examenului 
minimum 132 de puncte, iar la fiecare proba minimum de puncte prevazut in Metodologia 
privind calcularea punctajului pentru promovare, in caz contrar candidatul fiind eliminat din 
concurs chiar in lipsa unui contracandidat. 

(8) La punctajele obtinute in urma promovarii probelor prevazute la pct.(6) se va adauga un 
punctaj rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, pe baza 
documentelor depuse de candidati la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme. 
Candidaţii vor semna de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea 
activităţii profesionale şi ştiinţifice, înainte de susţinerea probelor a şi b. 
 

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileste, in ordinea descrescatoare a mediilor, 
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza 
mediei obtinute la testul grila/ lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor, iar la mentinerea 
egalitatii, pe baza notei obtinute la proba clinica sau practica. 

  

 

CAPITOLUL 2 

Atributiile comisiei 

ART.4 

(1) Comisia de concurs este propusa de către conducătorul unităţii sanitare care a publicat 
postul la concurs şi este aprobata de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act 
administrativ al conducătorului acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea 
propunerilor. 
(2) Propunerile se înaintează imediat după rezolvarea contestaţiilor prevăzute la art.9, alin.(7), 
precizându-se numărul candidaţilor pentru fiecare post. 
(3) Comisia de concurs este formata din: 
- preşedinte - farmacist primar  
-membri: -farmacist primar  
 -farmacist primar desemnat de către Colegiul farmacistilor Prahova 

- reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare; 
secretar - farmacist  

(4) Pentru unităţile sanitare publice din subordinea administraţiei publice locale, din comisie va 
face parte şi un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din judeţul Prahova. 
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(5) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai direcţiei de sănătate publică, nu 
notează candidaţii, având statut de observator. 
(6) În situaţia în care în cadrul unităţii sanitare publice nu există specialişti în profilul 
postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. 
 

 

(7)Comisia de concurs are urmatoarele atributii: 

a) stabilirea temelor cadru pentru proiectul de specialitate si a bibliografiei pentru concurs, 
precum si publicarea si afisarea acestora; 

b) elaborarea intrebarilor pentru lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor din legislatie 
specifica postului; 

c) studirea dosarelor de inscriere ale candidatilor; 
d) intocmirea listei candidatilor admisi la concurs; 
e) instruirea candidatilor inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile 

desfasurarii concursului; 
f) organizarea si desfasurarea probelor de evaluare; 
g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativa a probelor de evaluare si 

pentru finalizarea concursului; 
h) evaluarea candidatilor; 
i) inregistrarea contestatiilor candidatilor si predarea acestora, pe baza de proces-verbal, 

comisiei desemnate pentru solutionare; 
j) stabilirea clasificarii candidatilor; 
k) punerea la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor a tuturo documentelor 

necesare analizarii si solutionarii acestora. 
 
ART.5 

(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din: 
- preşedinte - directorul medical al unităţii sanitare care organizează concursul; 
- membri: un farmacist primar  
- un farmacist primar desemnat de Colegiul Farmacistilor Prahova 
secretar - farmacist  
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţa sa un membru supleant pentru 
situaţia de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei. 
(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
(4) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare  a contestaţiilor 
persoanele care au calitatea de: 
a) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi; 
b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi. 

  (5) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre 
candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă 
persoană interesată. În acest caz, conducătorul unităţii sanitare publice constată situaţia de 
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incompatibilitate şi ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a 
membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute. 

 

(6)Comisia de solutionare  a contestatiilor are urmatoarele atributii principale: 

a) Solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire  
la rezultatele finale ale concursului in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de 
depunere a contestatiilor. 

b) Transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate 
candidatilor, prin afisare la sediul si pe site-ul Spitalului, sectiunea „Birou de presa- 
Comunicate”. 

Comisa de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand rezultatul selectiei 
dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, in situatia in care: 

- candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor 
formulate fata de rezultatul selectiei; 

- constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea 
scrisa; 

- constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului proiectului de specialitate; 
- ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, candidatul declarat initial „respins” 

obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise. 

ART.6 

Secretarul comisiilor de concurs  si de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii 
principale: 

a) primeste dosarele de concurs ale candidatilor, respectiv contestatiile; 
b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a 

contestatiilor, la solicitarea presedintelui comisiei; 
c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de 

solutionare a contestatiilor intreaga documentetie privind activitatea specifica a acesteia, 
respectiv procesul-verbal al selectiei dosarelor si raportul concursului; 

d) asigura afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv a 
rezultatelor eventualelor contestatii; 

e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare si desfasurarea a 
concursului. 
 

CAPITOLUL 3 

Inscrierea candidatilor 

 

ART.7 

Pentru ocuparea functiei de farmacist sef, concursul sau examenul se organizeaza la 
Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, de catre managerul spitalului. 



6 | P a g e  

 

 Inscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului, intr-un interval care se incheie conform 
datei stabilite in anunt. 

 

ART.8 

(1) La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile 

generale si specifice. 

(2) Criteriile generale sunt urmatoarele: 

a) Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Farmacistilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare,  nu pot 
participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea functiei de farmacist sef; 
b) Farmacistii cu varsta de peste 65 de ani, nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in 
functia de farmacist sef. 
(3) Criteriile specifice sunt urmatoarele: 

a) 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. 

b) 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.    
(4)    Contractul de administrare inceteaza in urmatoarele cazuri: 
   a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au convenit prelungirea 
acestuia;  

   b) revocarea din functie a farmacistului sef, in cazul:  

   -nerealizarii indicatorilor de performanta ai managementului farmaciei, timp de minimum un 
an, din motive imputabile acestuia;  

   -neindeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de administrare;  

   c) acordul de vointa al partilor semnatare;  

   d) aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, prevazuta de lege;  

   e) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a farmacistului sef;  

   f) renuntarea farmacistului sef in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contractul de 
administrare sau in cazul aparitiei altor situatii intemeiate;  

   g) implinirea varstei de pensionare prevazute de lege.  

ART.9 

Dosarul de inscriere 

(1)Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente: 
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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 
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. 

Taxa de concurs este de 150 lei (conform art.31 din Ord.865/2015)  si se va achita la casieria 
spitalului. 

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

(2) Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs conform calendarului de 
inscriere. 

(3) Copiile de pe actele continute de dosarul  de inscriere se prezinta insotite de documentele 
originale, care se certifica pentru confrmitate cu originalul de catre secretarul comisiei de 
concurs. 

Rezultatele analizarii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii in termen de doua zile lucratoare de 
la data incheierii inscrierii. 

(4) Pentru dosarele respinse se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. 
(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4) dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte. 
(6)  Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul unitatii. 
(7) Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din 
momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile 
lucratoare de la depunere.  
 
ART.10 
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(1) Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs pana la termenul 
stabilit pentru finalizarea inscrierilor. 

(2) In prima zi lucratoare, dupa incheierea termenului de inscriere, se intruneste comisia de 
concurs care verifica/studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin 
inscrierea mentiunii „Admis” sau „Respins” 

(3) Rezultatele analizarii dosarelor se afiseaza la sediul spitalului in termen de 2 zile 
lucratoare de la data incheierii inscrierii, la sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga 
si pe site la sectiunea „Comunicate”. 

(4) Pentru dosarele respinse se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. 
(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4) dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte. 
(6) Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din 
momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile 
lucratoare de la depunere.  
 

CAPITOLUL 4 

Desfasurarea concursului propriu-zis 

 

ART.11 

Desfasurarea  concursului pentru ocuparea functiei vacante de farmacist sef va consta in 
urmatoarele probe:  proba scrisă , proba clinica sau practică, sustinute in ordinea mentionata si 
analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, pe baza documentelor depuse de 
candidati la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme. Candidaţii vor semna de 
luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi 
ştiinţifice, înainte de susţinerea probelor a şi b. 
 

ART.12 

   Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de farmacist sef se susține 
după întrebări din tematica examenului de farmacist specialist din care un subiect va fi din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
    Proba scrisa consta din 10 intrebari alcatuite de comisia de concurs, prin extragerea a 10 
subiecte din tematica probei scrise  din tematica anuntata prin publicatia de concurs, din care un 
subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarele caracteristici: 
   a) este obligatorie; 
   b) este secreta; 
   c) este eliminatorie; 
    
     Comisia de concurs elaboreaza intrebarile pentru lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor 
in ziua sustinerii probei, pe baza bibliografiei. 
     Intrebarile se elaboreaza astfel incat: 

a) continutul sa fie clar exprimat; 
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b) formularea sa fie in stricta concordanta cu bibliografia stabilita pentru concurs; 
c) sa acopere o arie cat mai extinsa a bibliografiei pentru concurs; 
d) sa poata fi rezolvate in timpul stabilit. 

 
ART.13 

(1) Candidaţii nu au voie să păstreze cărţi sau alte materiale informative. Tragerea la sorţi 
a subiectelor de concurs se va desfăşura în prezenţa comisiei de concurs, în sala de concurs. 
(2) Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă biletele conţinând fiecare un 
număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine 
alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât şi de 
preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula  10  întrebări 
mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 
ore prevăzut pentru proba scrisă. 
(3) Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea   
unui bilet ce conţine datele de identificare (nume, prenume, numărul şi seria  BI/CI) în plicul 
situat în partea interioară a coperţii. 
(4) Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica 
datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul şi va aplica ştampila stabilită de comisie,  astfel încât 
să cuprindă şi o porţiune din afara plicului. Totodată, preşedintele comisiei de concurs va semna 
deasupra ştampilei. 
(5) Terminarea enunţării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei. 
(6) În timpul probei scrise, candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de 
concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaţilor vinovaţi, comisia de concurs întocmind 
în acest sens un proces-verbal. 
(7) În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de 
corectură, care va fi semnat de preşedinte şi de către membrii comisiei. 
(8) La sfârşitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap 
care se va sigila. 
(9) Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă 
candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte. 
(10) Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa candidaţilor, şi 
rezultatele se vor afişa la sediul comisiei de concurs. 
(11) Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la 
anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în 
scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. 
(12) După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de 
concurs  

va întocmi catalogul probei scrise, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat. 
(13) Numai candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte vor fi programaţi pentru 
următoarele probe, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi. 
(14)         Pentru rezolvarea lucrarii scrise candidatii folosesc numai pasta de culoare albastra. 
Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv. Sunt 
interzise stersaturile, mazgaliturile. Greselile de redactare se pun intre paranteze (nu se taie, nu se 
sterg). 
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(15)   La finalul probei scrise candidatii vor preda pe semnatura lucrarea, consemnandu-se in 
procesul-verbal intocmit cu acest scop ora de predare a lucrarii scrise. 
(16) La proba scrisa, in sala de examen, daca sunt mai multi candidati, penultimul candidat 
care a terminat de scris va ramane in sala pana cand si ultimul candidat termina de redactat 
lucrarea scrisa, in intervalul celor 3 ore. 
 

(17) La sfarsitul celor trei ore, lucrarile se strang, se numara si se depoziteaza intr-un dulap care 
se va sigila. 
   Fiecare subiect va primi o nota intre 0-10 puncte, astfel incat la aceasta proba candidatii pot 
obtine maximum 100 de puncte. 
 (18) Deschiderea lucrarilor se va face imediat dupa corectare, in prezenta candidatilor, si 
rezultatele se vor afisa la sediul comisiei de concurs. 
(19)   Eventualele contestatii se pot depune in scris, in termen de maximum o ora de la anuntarea 
punctajului obtinut la proba scrisa, iar comisia de concurs are obligatia sa raspunda in scris 
candidatului in maximum 24 de ore de la inregistrarea contestatiei. 
(20)   Dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, secretarul comisiei de concurs va 
intocmi catalogul probei scrise, in care va consemna punctajele obtinute de fiecare candidat. 

ART.14 

  Proba clinica sau proba practica se va desfasura potrivit celor mentionate in tematica si 
conform criteriilor stabilite de comisia de concurs. 
Eventualele contestatii se pot depune in scris, in termen de maximum o ora de la anuntarea 
punctajului obtinut la proba practica, iar comisia de solutionare a contestatiilor are obligatia sa 
raspundda in scris candidatului, in maximum 24 de ore de la inregistrarea contestatiei. Dupa 
expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, secretarul comisiei de concurs va intocmi 
procesul-verbal al probei practice, in care va consemna punctajele obtinute de fiecare candidat. 
 

ART.15 

Punctaj 

Proba scrisa- in cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind 
notat intre 0-10 puncte, conform baremului intocmit de comisia de examinare inainte de 
inceperea corectarii, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, in caz contrar 
candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat. 

 

Proba clinica sau proba practica- in cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, 
conform baremului stabilit de comisia de concurs inainte de inceperea probei, punctajul minim de 
promovare fiind de 60 de puncte. 

 
 

ART.16 

La punctajele obtinute in urma promovarii probelor prevazute la art. 15 se va adauga un punctaj 
rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, pe baza documentelor depuse 
de candidati la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme. 
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ART.17  

(1) Dupa desfasurarea tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au obtinut 
minimum 132 de puncte. 
(2) Dupa intocmirea clasificatiei, conform inscrierii candidatilor pe functii, se stabilesc candidatii 
care vor ocupa functiile pentru care au fost declarati reusiti, in ordinea descrescatoare a 
punctajului obtinut. 
  

   CAPITOLUL 5 

  Dispozitii finale 

  
 ART.18 

 (1) La numirea in functia de farmacist sef candidatul declarat reusit va incheia cu spitalul public, 
reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durata de 4 ani, in cuprinsul caruia sunt 
prevazuti indicatori specifici de performanta. Contractul de administrare poate fi prelungit si 
poate inceta inainte de termen, in principal, in cazul neindeplinirii indicatorilor specificI de 
performanta. Pe perioada existentei contractului de administrare eventualul contract individual de 
munca incheiat cu o alta institutie publica din domeniul sanitar se suspenda. 
 (2) Continutul contractului de administrare si metodologia de incheiere a acestuia sunt stabilite 
prin ordin al ministrului sanatatii publice. Daca farmacistul sef selectat prin concurs se afla in 
stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de 
maximum 30 de zile, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare. 
  
ART.19  
Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei de farmacist sef se organizeaza in termen de 
maximum 90 de zile de la publicarea anuntului. 
 
ART.20   

Dispozitiile cuprinse in prezentele norme se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
ART.21 
 

(1) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului,  in termen de 
24 de ore de la data afisarii. Contestatia se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor 
in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs/examen. 

(2) Candidatul declarat admis la concursul sau la examenul de ocupare a functiei de farmacist 
sef este numit in functie prin decizie emisa de managerul spitalului, pe baza validarii rezultatelor 
concursului sau examenului de catre autoritatea in a carei subordine se afla unitatea sanitara 
publica. 

(3) Dupa finalizarea etapelor de concurs se intocmeste clasificarea candidatilor care au 
promovat toate probele de evaluare si au obtinut media finala de cel putin 132 de puncte. 

(4) Se declara admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma sustinerii concursului 
pentru ocuparea functiei de farmacist sef. 
ART.22 
(1) Candidatul reusit la concurs, care nu ocupa functia in termen de 15 zile, pierde dreptul 
castigat prin concurs. In cazul in care neprezentarea se datoreaza unor situatii obiective 
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(probleme de sanatate, cursuri-stagii in strainatate, deces in familie, etc.), unitatea poate prelungi 
termenul de prezentare cu 15 zile. 
(2) In cazul neocuparii functiei in situatiile prevazute la alin.(1), va fi declarat admis 
urmatorul candidat din lista de clasificare a candidatilor promovati. 
 
ART.23 

Dosarele de inscriere, lucrarile scrise ale candidatilor, precum si toate documentele intocmite 
pentru organizarea si desfasurarea concursului se pastreaza in arhiva Spitalului de Ortopedie si 
Traumatologie Azuga si au regimul documentelor de personal. 
 
ART.24 

(1) In cazul in care, de la data anuntarii concursului si pana la afisarea rezultatelor finale ale 
acestuia, managerul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, care organizeaza concursul, 
este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea 
concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constata 
ca nu  au fost respectate prevederile legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu 
incadrarea in termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea concursului va fi suspendata. 

(2) Suspendarea se dispune de catre managerul spitalului, dupa o verificare prealabila, in 
regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente in 
respectarea prevederilor legale. 

(3) Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de 
solutionare a contestatiilor, de catre oricare dintre candidat sau de catre orice persoana interesata. 

(4) In situatia in care, in urma verificarii realizate potrivit alin.(1), se constata ca sunt 
respectate prevederile legale privind organizarea si desfasurarea concursului, acesta se desfasoara 
in continuare. 
 
ART.25 

In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului: 
a) Concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 zile lucratoare; 
b) Se reia procedura de organizare si desfasurare a acestuia daca amanarea nu poate fi 

dispusa conform lit.a) 
In situatia constatatii necesitatii amanrii concursului, spitalul are obligatia: 

- anuntarii, prin aceleasi mijloace de informare, a modificarilor intervenite in desfasurarea 
concursului; 

- informarii candidailor ale caror dosare au ost inregistrate, daca este cazul prin orice mijloc 
de informare care poate fi dovedit. 
 
ART.26 

Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata sau amanata se 
considera valide daca persoanele care a depus dosarele de concurs isi exprima in scris intentia de 
a participa din nou la concurs la noile date. 
 In situatia in care, la reluarea procedurii de concurs, in dosare exista documente a caror 
valabilitate a inceta, candidatii au posibilitatea de a le inlocui pana la data emiterii actului 
administrativ de numire. 
 
ART.27 
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In cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii postului de farmacist sef nu s-au 
prezentat cel putin 2 candidati, incadrarea postului se face prin examen. 
 
 
 
MANAGER,       DIRECTOR MEDICAL, 
CONS.JUR.PANDELE VICTOR-DINU   DR.TOCARU IURIE 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1 
  
  

METODOLOGIA DE CALCUL 

al punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii  
profesionale si stiintifice (proba C) 

 
 
 
 
 
Nr. 

crt. 
Activitatea profesionala si stiintifica Punctajul 

1. Rezidentiat prin concurs in specialitatea pentru care 

candideaza 
10 puncte 

2. Media la examenul de specialitate *) 

3. Media la examenul pentru obtinerea titlului de medic primar **) 

4. Doctorat 10 puncte 

5. 
Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul 

universitatii de medicina si farmacie sau de Academia de 

Stiinte Medicale la data inscrierii la concurs) 
5 puncte 

6. 
A doua specialitate confirmata prin ordin al ministrului 

sanatatii *) 

7. Fiecare atestat obtinut 5 puncte 

8. 
Activitate stiintifica, dovedita pe baza de adeverinta cu 

totalul punctajului inregistrat la colegiul profesional, la 

care candidatul este in evidenta in ultimii 5 ani 

1/10 puncte din punctajul 

candidatului obtinut prin 

programele de educatie medicala 

continua, creditate de 

colegiile profesionale (se 

acorda maximum 50 de puncte) 

9. 

Activitatea de organizare (minimum un an) 

a) manager de spital sau alte institutii sanitare 

b) functie de conducere in cadrul directiei de sanatate 

publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti 

c) functie de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii sau 

in alte unitati ale ministerului cu rol de management sanitar 

sau educational la nivel national 

d) sef de sectie 

e) sef de dispensar - policlinica 

f) competenta in managementul sanitar sau in conducerea 

serviciilor medicale ori sociale acordate in plus fata de 

cele prevazute la pozitia 7 

***) 

3 puncte 

3 puncte 

3 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

4 puncte 
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10. membru al societatii/asociatiei de specialitate 3 puncte 

 ___________ 
   *) Media obtinuta la examenul de confirmare ca medic specialist se va 

inscrie astfel: in cazul notarii de la 0 la 10 media se aduna ca atare; in 

cazul notarii de la 0 la 20 se vor scadea 10 puncte din media obtinuta. 

   **) Media obtinuta la examenul pentru obtinerea titlului de medic primar. 

   ***) Pentru functiile de sef de sectie, sef de compartiment, sef de 

laborator si farmacist-sef. 

 
 
MANAGER,       DIRECTOR MEDICAL, 
CONS.JUR.PANDELE VICTOR-DINU   DR.TOCARU IURIE 


