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ANUNŢ 

  

 
Unitatea Militară 02587 Bucureşti scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din 

unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment 

din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 

paturi, cu completările şi modificările ulterioare, un post vacant cu normă întreagă de farmacist cu drept de 

liberă practică la microstructura Farmacie. 

Condiţiile generale necesare în vederea înscrierii la concurs: 

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată 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 postului, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1. Nivelul studiilor:  

a. sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de învăţământ superior medical 

acreditate; 

b. deţin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

c. nu au fost sancţionaţi şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

2. Gradul profesional – farmacist cu drept de liberă practică; 

3. Vechime în muncă și în specialitate: 3 ani (stagiu de rezidențiat terminat) ; 

4. Nivel de acces la informaţii clasificate: secret de serviciu. Presupune acord scris al candidatului 

privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care 

acesta este declarat „admis”; 

5. Abilităţi: comunicare, lucru în echipă, rezistenţa la stres. 

 

Termen de înscriere la selecţie – 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs: 

a) cererea în care se menţionează postul pe care se doreşte să concureze, adresată 

comandantului U.M. 02587 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului; 

b) diploma de farmacist sau diplomă de licențiat în farmacie, în copie; 

file:///C:/Users/spirescu.corina/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp658670/00172589.htm


 

2 din 4 

 

c) certificatul de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe 

anul în curs, în copie; 

d) dovada/înscrisul din care rezultă 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 în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 869/2015; 

f) certificatul de cazier judiciar; 

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) chitanța de plată a taxei de concurs; 

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

 

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

valabilitate. 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă 

vechimea în muncă se prezintă în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 

 

Contestaţiile privind dosarele respinse se depun în termen de două zile lucrătoare din momentul 

afişării. 

 

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria institutului. 

  

Bibliografia și Tematica de concurs/examen  

 

TEMATICĂ 

 

I. PROBA SCRISĂ 

II. PROBĂ PRACTICĂ 

 

I. PROBA SCRISĂ 

1.Soluții injectabile. Condiții de calitate pentru preparate injectabile. 

2.Preparate perfuzabile. Exemple. Condiții de calitate pentru preparate perfuzabile. 

3.Comprimate.Controlul calității comprimatelor. 

4.Biodisponibitatea medicamentelor administrate pe cale orala. 

5.Stabilitatea formelor farmaceutice. Modificările medicamentelor in timpul conservării. 

6.Regimul produselor stupefiante si psihotrope. 

7.Receptia medicamentelor. Supravegherea medicamentelor. 

8.Reglementari privind  înființarea,organizarea si funcționarea unităților farmaceutice. 

9.Exercitarea  profesiei de farmacist. Organizarea si funcționarea Colegiului Farmaciștilor din Romania. 

10.Rolul farmacistului in supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale in 

unitățile sanitare. 

11.Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire/elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică 

12. Analizarea şi verificarea ofertelor atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din 

punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică în procesul de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică; 

13.Modul de acordare a asistenței medicale și farmaceutice în Ministerul  Apărării Naționale pe timp de 

pace; 
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14.Modul de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor cu și fără contribuție personală în 

tratamentul ambulatoriu; 

 15.Anestezice locale; 

16.Anestezice generale; 

17.Analgezice opioide si analgezice-antipiretice; 

18.Medicatia aparatului respirator (antitusive,expectorante); 

19.Medicatia aparatului cardiovascular (antihipertensive, antianginoase); 

20.Antiulceroase; 

21.Antiemetice si propulsive gastrice. 

22.Medicatia sângelui (hemostatice,anticoagulante). 

23.Diuretice. 

24.Medicatia antialergica. Antihistaminicele H1. 

25.Antiinflamatoare nesteroidiene. 

26.Corticosteroizi. 

27.Medicatia dislipidemiilor. 

 

II. PROBĂ PRACTICĂ din tematica probei scrise 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1.Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacția) - Tratat de farmacologie, Ed.Medicală, București, 2020; 

2. Iulia Popovici si Dumitru Lupuleasa - Tehnologie farmaceutica, Ed.Polirom, Vol. I  și Vol. III  2017; 

3.Farmacopeea Romana , Ediția a X a, Editura Medicala, Bucuresti, 1993; 

4.Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare; 

5.Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor si preparatelor stupefiante, cu 

modificările si completările ulterioare; 

6.Legea 266/2008 a farmaciei, republicata; 

7.Ordinul MS nr 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și funcționarea unităților 

farmaceutice, publicat in MO al României, partea I, nr 270 bis/09.04.2019; 

8. Ordinul MS nr 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de buna practica farmaceutica; 

9.Decizia nr 2/2009 privind aprobarea statutului Colegiului Farmaciștilor din Romania și a codului 

deontologic al farmacistului, 

10.Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire si limitare a 

infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare; 

11.Legea 98/2016 privind achizițiile publice: Cap. IV, Secțiunea a 4-a Elaborarea documentației de 

atribuire; 

12.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea 

contractului de achiziție publica/acordului –cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Cap. 

III Secțiunea 10 Procesul de verificare si evaluare); 

13.Ordinul M 110/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind asistenta medicala si farmaceutica in 

Ministerul  Apărării Naționale pe timp de pace; 

14. Ordinul  nr. 1068/627/2021 - Partea I privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 

– 2022 - Anexa 36. 

 

Probele de concurs/examen sunt: 

 analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice; 

 proba scrisă; 
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 proba practică. 

Probele se susţin în ordinea menţionată mai sus. 

Datele şi locul desfăşurării probelor vor fi comunicate ulterior pe site-ul unității www.inmas.ro și 

la sediul unității. 

 Rezultatul concursului/examenului se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la 

terminarea concursului. 

 Contestaţiile se vor adresa, în scris, în termen de două zile lucrătoare, iar rezultatele lor vor fi 

comunicate în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora. 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sect. 1, Bucureşti, în 

termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada 

cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”. 

Date de contact: tel. 021/305.2000, 021/305.2010, int. 128. 
 

 

   ŞEF AL PERSONALULUI 

                         Lt. col 

 

       Dan  - Victor FRÎNCU 

 

 

http://www.inmas.ro/

