
VIAŢA MEDICALĂ 
Nr. 3 • 20 ianuarie 2023 POSTURI SCOASE LA CONCURS 

SANATORIUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

(JUDEŢUL HUNEDOARA) 
scoate la 

CONCURS 

1n conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările i modificările ulterioare, funcţia 
de farmacist-şef la Farmacia cu circuit inchis a unităţii. 

Dosarul de Inscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 
a) cererein care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze; 
b) copie xerox de pe diploma de licenţă i certificatul de specialist sau primar; 
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul 1n curs; 
d) dovadannscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 
628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 1n domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut In Anexa nr. 3 la ordin; 
f) cazierul judiciar; 
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic i neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 
h) chitanţă de plată a taxei de concurs; 
i) copia actului de identitate 1n termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de lei (se achită la caseria unităţii). 

Documentele prevăzute la lit. d), f) i g) sunt valabile trei luni i se depun la dosar 1n termen de 
valabilitate. 

La concurs se pot inscrie numai candidatii care au obtinut minimum două puncte din cele prevăzute la 
pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. 

• La concurs se pot prezenta farmacişti cu minimum 2 ani experienţă profesională. 
• Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislaţia sanitară (Legea nr. 95/2006): 

• Titlul XIV-Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea i funcţionarea CFR; 
• Titlul XVIII- Medicamentul; 

inscrierile la concurs se fac Ia sedjul instituţiei, str. Măgura nr. 25, fn termen de 15 zile calendaristice de 
la apariţia acestui anunţ, respectiv pănă la data de 06.02.2023, iar concursul se organizează in perioada 
cuprinsăintre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viaţa medicară". 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul R.U.N.O.S.-Juridic, tel.: 254611050, int. 223. 
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TEMATICA: 

Proba scrisă 

1. Formularea soluţiilor (substante medicamentoase, solvenţi, substanţe auxiliare). 
2. Prepararea solutiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea in solutie a substantelor greu solubile. 
3. Exemple de solutii medicamentoase. 
4. Medicamente parenterale. Solutii şi alte preparate injectabile. Preparate perfuzabile. Clasificare. Exemple. 
Condiţii de calitate pentru preparatele injectabile şi perfuzabile. 
5. Medicamente oftalmice. Considerente biofarmaceutice in formularea preparatelor oftalmice. Condiţii de 
calitate. 
6. Asigurarea sterilitătii preparatelor farmaceutice (metode de sterilizare, preparearea aseptică; amenajarea 
blocurilor sterile). 
7. Preparate farmaceutice obtinute prin extractie. Metode de extractie. Exemple de preparate extractive. 
8. Emulsii farmaceutice. Formulare. Stabilitatea emulsiilor. 
9. Suspensii farmaceutice. Factorii care influenţează stabilitatea suspensiilor. Exemple de suspensii. 
10. Preparate topice. Factorii care influentează absobtia percutanată. Formularea şi prepararea unguentelor. 
11. Supozitoare. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale rectală sau vaginală. 
12. Pulberi farmaceutice. Operaţii intâlnite la prepararea pulberilor. Exemple de pulberi. 
13. Comprimate. Formulare. Metode de preparare. Controlul calităţii comprimatelor  .. 
14. Comprimate de uz special 
15. Preparate orale cu acţiune prelungită. 
16. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale orală 
17. Asigurarea stabilităţii fizice, chimice şi microbiologice a formelor farmaceutice. 
18. Regimul produselor toxice şi stupefiante. 
19. Recepţia medicamentelor. Supravegherea medicamentelor. 
20. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea unitătilor farmaceutice. 
21. Tranchilizante, sedative, hipnotice. 
22. Farmacoterapia durerii (analgezice şi anestezice locale). 
23. Medicaţia aparatului respirator (antitusive, expectorante, antiastmatice). 
24. Medicaţia aparatului cardiovascular (antihipertensive, vasodilatatoare periferice, antianghinoase). 
25. Medicaţia aparatului digestiv şi anexe (antiulceroase, substituenţii secreţiilor digestive, antivomitative, 
laxative - purgative, antidiareice, antiflatulente, antispastice, orexigene, anorexigene). 
26. Medicaţia sângelui (antianemice, hemostatice). 
27. Diuretice. 
28. Antialergice, antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) şi steroidiene (AIS). 
29. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene, antimicotice. 
30. Vitamine, 
31. Medicamente contraindicate la femeia gravidă şi în perioada alăptării. 

32. Consilierea automedicaţiei şi utilizărea medicamentelor OTC contraindicatii şi precauţii, asocieri 
contraindicate in vivo şi in vitro, reactii adverse ce trebuiesc raportate de urgenţă, mod de administrare, 
posologie). 

Proba scrisă constă din 10 intrebări alcătuite de comisia de concurs prin extragerea de către primul candidat, in 
ordine alfabetică a 9 subiecte din tematica probei scrise, un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 

• Titlul VII: Spitale; 
• Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor 

din România: 
• Titlul XVII: Medicamentul. 

II Proba practică 

Va fi stabilită de comisia de concurs din tematica pentru examenul de farmacist primar specialitatea 
Farmacie Generală (aflată pe site-ul Ministerului Sănătătii) 
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