Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucureşti
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ
„Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Calea Plevnei nr. 17- 21, sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 021-315.88.55; www.spitalomf.ro
Cod fiscal: 4267265

ANUNȚ
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Prof.Dr.Dan Theodorescu”, cu sediul in Bucuresti,
Calea Plevnei nr.17-21, Secor 1, scoate la concurs urmatoarele posturi:
- un post de farmacist
Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are 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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat 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.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.
447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori
la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi
Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul 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) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
i) copie carnet de muncă,conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
j) asigurare de malpraxis in termen de valabilitate;
k) curriculum vitae.
Concursul se va desfăşura în data de 02.05.2014, ora 09:00.
Termenul limită de înscriere va fi data de 20.04.2018, ora 12:00, dosarul de concurs urmând să fie
depus la sediul spitalului-secretariat.
Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la
sediul spitalului - Biroul Resurse Umane, telefon 0785.285.602

TEMATICA
Pentru concursul de ocupare a postului de farmacist
25. Controlul si prevederea conservarii. Perioada de
I. PROBA SCRISA
1. Formularea solutiilor medicamentoase.
valabilitate.
2. Procesul de dizolvare.
26. Formularea unui nou medicament.
3. Aducerea in solutie a substantelor greu solubile.
Preformularea.
4. Medicamente injectabile. Solutii injectabile.
27. Comunicarea in farmacie.
Medicamente injectabile cu actiune .prelungita.
28. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene .
Conditii de calitate pentru preparatele injectabile.
29. Antitricomonazice. Antihelmintice.
5. Preparate perfuzabile.
30. Antimicotice.
Clasificare.Exemple.Conditii de calitate.
31. Antiseptice si dezifectante.
6. Seruri si vaccinuri.
32. Analgezice stupefiante si analgezice –
7. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate
antipiretice.
pe cale parenterala .
33. Tranchilizante, sedative – hipnotice.
8. Preparate radiofarmaceutice.
34. Psihostimulante.neurotonice.
9. Preparaate oftalmice. Formulare de
35. Antiastmatice. Antitusive si expectorante.
preparare.Conditii de calitate.
36. Stimulante ale contractiei miocardului .
10. Preparate obtinute prin extractie. Factorii care
Antiaritmice.
influenteaza procesul de extractie. Conditii de
37. Antihipertensive. Antianginoase .
calitate.
38. Vasodilatatoare cerebrale si periferice.
11. Aerosoli farmaceutici. Tipuri de aerosoli.
39. Diuretice .
Biodisponibilitatea aerosolilor de inhalatie.
40. Antianemice.
12. Emulsii farmaceutice. Formulare. Mecanismul
41. Antitrombotice. Antihemoragice
de actiune al emulgatorilor.
42. Stimulante si substituenti ai secretiilor digestive .
13. Suspensii farmaceutice. Factorii care
43. Antiacide, antiulceroase.
influenteaza stabilitatea suspensiilor. Controlul
44. Antiemetice si propulsive gastrice.
calitatii.
45. Laxative – purgative. Antidiareice.
14. Preparate farmaceutice cu actiune topica.
Antiflatulente.
Factorii care influenteaza absortia percutanata a
46. Antispastice.
medicamentelor.
47. Coleretice – colecistochinetice.
15. Supozitoare. Influenta formularii asupra
Hepatoprotectoare.
biodisponibilitatii substantelor medicamentoase
48. Antialergice.
dupa
49. Antiniflamatoare .
administrare rectala sau vaginala.
50. Corticosteroizi.
16. Pulberi farmaceutice.Pudre medicamentoase.
51. Anabolizante si medicatia obezitatii.
17. Comprimate. Formulare si preparare. Acoperirea
52. Vitamine.
comprimatelor. Capsule medicinale
18. Capsule medicinale.
19. Controlul calitatii comprimatelor si capsulelor
II. PARTEA PRACTICA
medicinale.
1. Comentarea tehnicii de executare a unui preparat
20. Preparate orale cu actiune prelungita.
magistral sau oficinal din practica actuala de
21. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate
receptura din capitolele: solutii medicamentoase,
pe cale orala.
solutii extractive apoase si alcoolice, preparate
22. Sisteme terapeutice ( orale, parentale,
oftalmice, emulsii, suspensii, unguente, supozitoare,
transdermice, oculare, intrauterine).
pulberi.
23. Sisteme de transport si de eliberare la tinta .
2. Comentarea modalitatilor de identificare si
24. Stabilitatea formelor farmaceutice. Modificarile
control al puritatii unei substante sau preparat
medicamentelor in timpul conservarii. Factorii
farmaceutic dupa F.R.X.
care influnteaza stabilitatea medicamentelor.
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