
 

 

 
Nr. 1658/10.05.2021 

A N U N Ț 
 

 

 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul Metodologiei-cadru aprobate 

prin OMS 869/2015 privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic 

dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de 

secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv 

a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, coroborată cu Normele 

metodologice privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de 

secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare ce constituie anexă la OMS 

1406/2006, concurs pentru ocuparea unui post de farmacist-șef cu normă întreagă, la care au 

acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European; 
  b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 
  c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d) au capacitate deplină de exerciţiu; 
  e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
  f) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs - diplomă de absolvire învățământ superior de profil, experiență în specialitate de 
minimum 2 ani; pentru funcţia de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se pot 
înscrie numai candidaţi care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din 
anexa nr. 3 la OMS 869/2015; 
  g) nu au fost condamnate 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 corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Concursul se desfășoară cu proba scrisă; 

 

Documentele solicitate în xerocopie vor fi aduse în original, pentru confruntare (prin 

comparație), urmând a fi vizate „conform cu originalul” de către compartimentul RUNOS al 

unității sanitare. 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 

   a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze; 

  b) copia xerox a diplomei de studii, a certificatului de specialist sau primar, după caz; 

  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 din sanctiunile prevazute la 

art.455 alin.(1) lir.e sau f) la art. 541 alin. (1) lit. D ori e, respectiv la art. 628 alin.(1) lit. D) sau E) 

din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificarile ulterioare 

e) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la OMS 869/2005; 



 

 

  f) cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că 

nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia 

doreşte să concureze (cu condiția de a aduce cazierul judiciar până la prima probă de concurs); 

  g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;  

  h) chitanţa de plată a taxei de concurs ; 

i) copia actului de identitate in termen de valabilitate 

 Taxa de concurs este de 150 lei. 

Documentele prevazute la lit. d),f),g) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de 

valabilitate. 

La concurs se pot inscrie numai candidatii care au obtinut minimum doua puncte din cele 

prevazute la pct.9 din Anexa nr. 3 la Ordin 

La concurs se pot prezenta farmacisti cu minimum 2 ani de experienta profesionala. 

 Compartimentul RUNOS va verifica și confirma documentele din dosarul de concurs depus 

de candidați, prin comparație cu documentele originale, pentru cele depuse în copie xerox și va 

semna pentru conformitate fiecare document depus în copie la dosarul de concurs. Rezultatul 

analizei dosarelor depuse se afișează la sediul unității în termen de două zile lucrătoare de la 

data încheierii înscrierilor.Pentru dosarele respinse se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare 

pentru completarea lor. 

 Rezultatul analizei dosarelor depuse se afișează la sediul unității în termen de două zile 

lucrătoare de la data încheierii înscrierilor. Pentru dosarele respinse se stabilește un termen de 5 

zile lucrătoare pentru completarea lor. 

Dosarele se pot depune în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului în 

„Viața Medicală”, până cel târziu 17.05.2021.. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o 

zi nelucrătoare, dosarele se vor putea depune inclusiv în prima zi lucrătoare de după expirarea 

celor 15 zile calendaristice. 

Locația și datele de susținere a probelor din cadrul concursului vor fi publicate ulterior pe 

site-ul Spitalului Orășenesc Hârșova, www.spitalharsova.ro/ 

 

TEMATICA 

1. Hipnotice si sedative. 

2. Tranchilizante 

3. Antidepresive. 

4. Neurotonice. 

5. Analgezice. 

6. Antitusive si expectorante. 

7. Antiasmatice. 

8. Antianginoase. 

9. Antihipertensive. 

10. Vasodilatatoare cerebrale si periferice. 

11. Medicatia venelor si capilarelor. 

12. Diuretice. 
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13. Antiulceroase. 

14. Antivomitive si propulsive gastrointestinale. 

15. Antidiaretice si antiinflamatoare intestinale. 

16. Laxative-purgative si antiflatulente. 

17. Antiinflamatoare. 

18. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene. 

19. Formularea solutiilor (substante active, solventi, substante auxiliare). 

20. Prepararea solutiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea in solutie a substantei greu 

solubile. 

21. Picaturi pentru nas. Picaturi pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare 

buco-faringiana. 

22. Preparate injectabile: formulare, conditii de calitate. 

23. Preparate perfuzabile: clasificare, exemple. 

24. Picaturi pentru ochi. Unguente oftalmice. 

25. Emulsii farmaceutice: formulare, mecanismul de actiune a emulgatorilor. Stabilitatea 

emulsiilor farmaceutice. 

26. Suspensii farmaceutice: factori care influenteaza stabilitatea suspensiilor, conditii de 

calitate. 

27. Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale. 

28. Supozitoare: formulare, preparare, conditii de calitate. 

29. Comprimate: formulare, preparare, conditii de calitate. 

30. Capsule gelatinoase. 

31. Comprimate cu eliberare modificata. 

32. Stabilitatea medicamentelor. 

33. Biodisponibilitatea formelor farmaceutice. 

34. Regimul produselor toxice si stupefiante. 

35. Exercitarea profesiei de farmacist 
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Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile la adresa de 

e-mail secretariat@spitalharsova.ro și resurseumane@spitalharsova.ro.  
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