
 

 

 

SPITALUL DE ORTOPEDIE  SI TRAUMATOLOGIE AZUGA  

NR........499.........../10.02.2020 
                
 
 
               CALENDARUL OCUPARII PRIN CONCURS A FUNCȚIEI DE FARMACIST SEF, 

 
 
 

Nr.crt Etapa concurs/examen Perioada 
de 
îndeplini
re 

Baza legala conf. Ord.869/2015 

1. Publicare anunt Viata 
medicala 

      nr.48/29.11.2019 

29.11.2019 
 
 

Cu minim 30 zile inainte de data 
fixarii concursului 

2. Publicare anunt site spital 29.11.2019 Dupa aparitia in Viata medicala 

3. Depunere dosar 
concurs/examen 

29.11.2019-
16.12.2019 

În termen de 15 zile de la data publicarii 
in Viata Medicala 

4. Selectia dosarelor 17.12.2019 În termen de maxim 2 zile lucratoare de 
la data încheierii înscrierii. 

5. Completare dosare 
incomplete 

23.12.2019 În termen de 5 zile lucrătoare de la 
afișarea dosarelor respinse 

6. Depunere contestații 
privind respingerea 

dosarelor de concurs la 
autoritatea în a cărei 

subordine se află unitatea 
sanitară publică 

24.12.2019 În termen de 24 de ore de la data afişării. 

7. Solutionarea contestatiilor 
privind respingerea 
dosarelor de concurs 

31.12.2019 În termen de 3 zile lucrătoare de la data 
depunerii contestațiilor 

8. Constituirea comisiilor de 
concurs  

06.01.2020 Dupa expirarea termenului de înscriere, 
comisia de concurs este propusa de catre 
conducatorul unitatii sanitare care a 
publicat posturile la concurs si sunt 
aprobate de ordonatorul de credite superior 
ierarhic, prin act administrativ al 
conducatorului acestuia, in termen de 10 
zile lucratoare de la primirea propunerilor. 
-  Propunerile se inainteaza imediat dupa 
rezolvarea contestatiilor prevazute la pct. 
6, precizandu-se numarul candidatilor 
pentru fiecare post. 



9. Aprobarea comisiilor de 
concurs 

 Componenţa comisiei de concurs se 
aprobă de autoritatea în a cărei subordine 
se află unitatea sanitară publică, la 
propunerea acesteia 

10. Proba C-Analiza si 
evaluarea activitatii 
profesionale si 
stiintifice-Luarea la 
cunostinta sub 
semnatura a 
punctajului obtinut 
de catre candidat 

11.02.2020, 
 ora 1130 

– Calcularea punctajului rezultat din 
analiza şi evaluarea activităţii 
profesionale şi ştiinţifice se face de 
comisia de concurs pe baza documentelor 
depuse de candidaţi. 
– 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. 

 

11. Proba A-Susținerea probei 
scrise  

11.02.2020,  
1200 

Proba scrisă constă în alegerea prin tragere 
la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată 
prin publicaţia de concurs. 
În cadrul probei se pot acorda maximum 

100 de puncte, fiecare subiect fiind notat 
între 0 - 10 puncte, conform baremului 
întocmit de comisia de examinare înainte 
de începerea corectării, fiind necesare 
minimum 70 de puncte pentru 
promovare, în caz contrar candidatul fiind 
eliminat din 
concurs chiar în lipsa unui contracandidat. 

12. Afișarea rezultatelor la 
proba scrisă 

11.02.2020, 
ora 1500 

 

13. Depunere contestatie pt 
proba scrisa 

12.02.2020, 
 ora 1500 

 

14. Rezultate finale pt proba 
scrisa 

13.02.2020,  
ora 1500  

 



15. Proba B-Susținerea probei 
practice 
 

14.02.2020 
începând cu ora 900 

Proba practică se susţine în faţa comisiei 
de concurs pe baza metodologiei stabilite 
pentru obţinerea titlului de medic 
specialist. În cadrul probei se pot acorda 
maximum 100 de puncte, conform 
baremului stabilit de comisia de concurs 
înainte de începerea probei, punctajul 
minim de promovare fiind de  60 de 
puncte. 
La punctajele obţinute în urma promovării 
probelor se va adăuga un punctaj rezultat 
din analiza şi evaluarea activităţii 
profesionale şi ştiinţifice, pe baza 
documentelor depuse de candidaţi la 
dosar, conform prevederilor anexei la 
prezentele norme. 

16. Afișarea rezultatelor la 
probei practice 

14.02.2020, 
 ora 1500 

 

17. Afișarea rezultatelor 
finale la  examen, 

dupa toate probele si  
validarea 

concursului 

14.02.2020,  
ora 1500 

După desfăşurarea tuturor probelor vor fi 
declaraţi promovaţi candidaţii care au 
obţinut minimum 132 de puncte. 
Rezultatul concursului se consemnează 
într-un proces-verbal şi se aduce la 
cunoştinţă candidaţilor prin afişare la 
sediul comisiei de concurs sau de examen, 
în termen de 24 de ore de la terminarea 
concursului 

18. Depunerea contestațiilor 
privind modul de 
validare concursului.  

Pana la data de 
17.02.2020, 

 ora 1500 

În termen de 1 zi lucratoare de la afișarea 
rezultatelor finale, la Consiliul Local Azuga 

19. Comunicarea rezultatelor 
la contestatii 

Pana la data de 
04.03.2020,  

ora 1500 

În termen de maxim 15 zile de la depunerea 
contestațiilor 

20. Emitere act administrativ 
privind angajarea. 

Pana la data de 
06.03.2020 

 

Candidatul declarat reuşit la examenul de 
ocupare a funcţiei de farmacist sef este 
numit în funcţie prin dispozitie emisă de 
managerul spitalului, pe baza validării 
rezultatelor concursului sau examenului de 
către Managerul Spitalului de Ortopedie si 
Traumatologie Azuga. 

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

                  


