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                                                    ANUNT 

            În conformitate cu  prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 actualizata, 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si 

a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul 

Orasenesc ,,Dr.George Trifon’’ Nasaud organizeaza  in data de 14.10.2022,   ora 9.00,  

examen de promovare pentru asistentul medical PL debutant specialitatea farmacie.  

         Examenul  de promovare consta in sustinerea unei probe scrise din tematica si 

bibliografia de examen. 

Calendarul de desfasurare a examenului :   

- 14.10.2022,  ora 9.00                              -  proba scrisa 

- 14.10.2022,  ora 16.00                             -  afisarea rezultatului  probei scrise 

- 17.10.2022,  pana la ora  ora 16.00         -  depunerea contestatiilor cu privire la   

                                                                     rezultatul probei scrise 

- 18.10.2022,  pana la  ora  16.00              -  afisarea rezultatului privind  

                                                                     solutionarea  contestatiilor    

     Durata examenului de promovare  se stabileste de comisia de examinare in  

functie de gradul de dificultate si  complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate 

depasi 3 ore;    

     Punctajul minim de promovare este  de 50 puncte. 

     La ora stabilită pentru începerea probei scrise, candidatul  va fi prezent la sediul  

unităţii, unde se face apelul nominal al candidatului. 

        Locul de desfaşurare a examenului de promovare este la sediul Spitalului 

Orăşenesc ,,Dr. George Trifon‘’ Năsăud, str.Tudor Vladimirescu, nr.1.     

    Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul SPITALULUI  

ORĂŞENESC ,,DR. GEORGE TRIFON’’ NĂSĂUD, str.Tudor Vladimirescu nr.1 si pe 

site-ul spitalului www.spitalnasaud.ro,  unde se publică  si bibliografia si  tematica de 

examen. 

       Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon 

nr.0263360684, int.233. 
 

MANAGER                                                               SEF SERVICIUL RUNOS 
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                                                                                       APROBAT 

                                                                                       MANAGER 

                                                                               

                

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

EXAMEN  PROMOVARE ASISTENT MEDICAL PL  DEBUTANT 

SPECIALITATEA FARMACIE 

 

 

 

 

TEMATICA 

I. TEHNOLOGIE FARMACEUTICA 

1.Pulberi farmaceutice 

- definitie 

- clasificare 

- control 

- exemple 

 

2. Unguente farmaceutice 

- definitie 

- clasificare 

- preparare 

- omogenizare 

- ambalare 

- exemple 

 

3. Solutii farmaceutice 

- definitie 

- clasificare 

- apa distilata ca solvent 

- eliberare si conservare 

- exemple de solutii apoase 

 

II. FARCOLOGIE 

1. Medicatia aparatului digestiv 

- clasificare 

- mecanism de actiune 

- exemple 
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2. Medicatia dermatologica 

- preparate cu antibiotice pentru aplicatii locale 

- antifungice 

- corticosteroizi de uz dermatologic 

 

3. Analgezice, antiinflamatoare, antipiretice 

- antipiretice 

- antiinflamatoare nesteroide 

- analgezice 

 

III. LEGISLATIE 

1. Receptia medicamentelor 

2. Dotarea farmaciilor 

3. Organizarea farmaciei 

 

IV. FISA POSTULUI 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.  Farmacopeea Romana  Editia  A X-A ( FR X) 

2.  Memomed 2017 

3.  Prepararea Medicamentelor – Editura Medicala Universitara ,, Iuliu 

Hatieganu’’ Cluj –Napoca- S.E. Leucuta M., Preda M. Achim 

4.  Legea farmaciei nr.266/2008. 

5.  Legislatie si modele de proceduri pentru aplicarea in farmacie a RBPF. 

6.  Fisa postului. 

 

 

 

                                          FARMACIST  SEF 

 

 


