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 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. 
(1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. 
(1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea 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 și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul instituției.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.

UNITATEA MILITARĂ 02049 
CONSTANȚA din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare și Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, un post 
cu normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Medicină 
de familie la Cabinetul medical din 
Unitatea Militară 02049 Constanța.
 Înscrierea la selecție se realizează 
la sediul unității (Prelungirea Tulcei 
nr. 22-24) prin depunerea unui dosar 
care va cuprinde documentele prevă-
zute la art. 6, alin. (2) din Anexa 1 la 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările 
și completările ulterioare, astfel:
 a) cerere de înscriere la selecție, 
în care candidatul menționează pos-
tul pentru ocuparea căruia dorește să 
participe la selecție – document ti-
pizat;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. 
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. 
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) 
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările ulterioa-
re;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea 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 și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) curriculum vitae – model euro-
pean;

 k) acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind verifica-
rea în vederea obținerii autorizației 
de acces la informații clasificate sau 
a certificatului de securitate, cores-
punzător fișei postului, în condiții-
le în care este declarată „admisă” la  
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate. Documentele tipizate se asi-
gură candidaților prin grija unității, 
se completează de către candidați și 
se depun la dosar în termenul legal. 
Actele prevăzute a fi depuse în copie 
se prezintă și în original și se restituie 
după certificarea copiilor.
 Tematica de concurs este cea pen-
tru examenul de medic specialist me-
dicină de familie, conform site-ului 
oficial al Ministerului Sănătății și va fi 
afișată la sediul unității militare și pe 
site-ul: bazanavala.ro.
 Înscrierile la selecție se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunțului în „Viața medicală”. 
 Pentru dosarele incomplete se 
stabilește un termen de 5 zile lucră-
toare de la data expirării termenului 
de înscriere, în vederea completării 
lor.
 Concursul se va organiza și desfă-
șura în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicării anunțului.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0241.667.985, int. 106.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ ZALĂU 
(JUDEȚUL SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de farmacist primar 
confirmat în specialitatea Farmacie 
clinică în cadrul Farmaciei cu circuit 
închis.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. 
(1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. 
(1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea 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 și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afișa-
tă pe site-ul spitalului și la avizierul 
acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține 
la Serviciul RUNOS, tel.: 0260.616.920, 
int. 120 sau 0758.013.467.

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE 
ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu 

prevederile art. 184 din Legea nr. 
95/2006, următoarele funcții:
 • șef Secția Psihiatrie II;
 • șef Secția exterioară Psihiatrie 
cronici Zărnești;
 • șef Secția exterioară Psihiatrie 
cronici Vulcan;
 • șef Laborator Analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
studii;
 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 2 la normele menționate;
 e) declarație pe propria răspunde-
re a candidatului, din care să rezulte 
că nu a fost condamnat penal pentru 
fapte ce-l fac incompatibil cu funcția 
pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspunde-
re a candidatului, din care să rezulte 
că nu se află în stare de incompatibili-
tate;
 g) certificat privind starea de să-
nătate;
 h) dovadă/adeverință din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancționat de conducerea unităților 
în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului de 
membru al Colegiului Medicilor din 
România;
 j) copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverință care să ateste 
confirmarea în specialitate și vechi-
mea în specialitate;
 k) un proiect de management pri-
vind evoluția viitoare a secției/labora-
torului;
 l) chitanță de plată a taxei de con-
curs.
 Taxa de concurs este de 300 de lei/
persoană, achitată la casieria spitalu-
lui.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea postului, specialitate 
pe care o practică în mod curent și 
în care sunt confirmați prin ordin al 
m.s.p. (vechimea în specialitate de-
curge de la data confirmării și înca-
drării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ultimii 
2 ani de unitățile la care au fost an-
gajate sau de Colegiul Medicilor din 
România, precum și cele cărora le-a 
încetat contractul de administrare în 
condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) 
sau d), sau cele care au împlinit vârsta 
de pensionare conform legii, nu pot 
participa la concurs. 
 Concursul sau examenul va con-
sta în următoarele probe: interviu 
– susținerea proiectului de manage-
ment, probă scrisă, probă clinică sau 
practică.
 Proba scrisă a concursului se 
susține după subiecte din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și completă-
rile ulterioare și legislația secundară 
aferentă.
 Proba clinică sau proba practică 
se susține pe baza metodologiei stabi-
lite pentru obținerea titlului de medic 
specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Prundului nr. 7-9, în 
termen de 15 zile de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în 
termen de minimum 30 de zile și ma-
ximum 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0268.511.481, int. 129, 155.

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE 
ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile lega-
le, funcția de șef Centru de Sănătate 
Mintală.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
funcția pentru care dorește să candi-
deze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
studii;

 c) adeverință din care să reiasă 
confirmarea în gradul profesional;
 d) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 2 la normele menționate;
 e) declarație pe propria răspunde-
re a candidatului, din care să rezulte 
că nu a fost condamnat penal pentru 
fapte ce-l fac incompatibil cu funcția 
pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspunde-
re a candidatului, din care să rezulte 
că nu se află în stare de incompatibili-
tate;
 g) certificat privind starea de să-
nătate;
 h) dovadă/adeverință din care să 
rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost 
sancționat de conducerea unităților 
în care și-a desfășurat activitatea sau 
de Colegiul Medicilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de li-
beră practică sau certificatul de mem-
bru al Colegiului Medicilor din Româ-
nia;
 j) copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverință care să ateste 
confirmarea în specialitate și vechi-
mea în specialitate;
 k) un proiect de management pri-
vind evoluția viitoare a centrului;
 l) chitanță de plată a taxei de con-
curs.
 Taxa de concurs este de 300 de lei/
persoană, achitată la casieria spitalu-
lui.
 Înscrierile la concurs se fac la se-
diul unității, str. Prundului nr. 7-9 în 
termen de 15 zile de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organizea-
ză după 30 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0268.511.481, int. 129, 155.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ VASLUI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de Radi-
ologie și imagistică medicală;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Chirurgie plastică, estetică și 
microchirurgie reconstructivă la Sec-
ția Chirurgie generală;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Boli infecțioase la Secția Boli 
infecțioase.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. 
(1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. 
(1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea 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 și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copie xerox a certificatului de 
căsătorie (dacă este cazul).
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 La depunerea dosarului de con-
curs, pentru conformitate, se va pre-

zenta și originalul documentelor enu-
merate mai sus. Documentele prevă-
zute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei 
luni și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pen-
tru examenul de medic specialist în 
specialitatea postului și este afișată 
pe site-ul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la sediul spitalului și la tel.: 
0235.317.224 – ec. Minodora Chiriac, 
șef Serviciul RUONS.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ 
(JUDEȚUL NEAMȚ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Neurologie în cadrul Secției 
Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Nefrologie în cadrul Stației de 
Hemodializă.
 Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist sau 
primar pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință de 
confirmare în gradul profesional pen-
tru biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una din 
sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. 
(1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), 
lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. 
(1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătă-
ții, republicată, cu modificările ulteri-
oare;
 e) acte doveditoare pentru calcu-
larea 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 și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care 
candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Documentele prevăzute la lit. d), 
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
pun la dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea pen-
tru examenul de medic specialist în 
specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile 
de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUONS, tel.: 
0233.219.380, int. 108, 193.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speciali-
tatea Anatomie patologică la Serviciul 
județean de Medicină legală;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Medicină internă la Secția Me-
dicină internă;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în specia-
litatea Pediatrie la Secția Pediatrie;



                 
 

                                                                                                                                                                                                               
 
 

ANUNȚ 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU  

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu 

completările și modificările ulterioare, următorul post: 

 

• 1 (un) post cu normă întreagă de farmacist primar, confirmat în specialitatea 

farmacie clinică, în cadrul Farmaciei cu circuit închis 

 
 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

b) copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional 

pentru biologi, biochimiști sau chimiști; 

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. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 

628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; 

f) 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) chitanţa de plată a taxei de concurs; 

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

 

Taxa de concurs este de 150 de lei. 

 

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

valabilitate.  

 

Tematica de concurs și bibliografia sunt afișate la avizier și pe pagina web a spitalului: 

www.spitalzalau.ro  

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității 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”. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul RUNOS, tel.0260/616920, int. 120; 

0758013467 
 

              

Anunțul a fost publicat în ‟Viața Medicală” nr. 16 din 23 aprilie 2021.  
 



TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI   DE FARMACIST PRIMAR 

SPECIALITATEA FARMACIE CLINICA 

 

 

 

I. PROBA SCRISĂ 

 

1. Farmacocinetica generala, Farmacodinamie generala ,Farmacotoxicologie generala  

2. Farmacoterapia, farmacografia si farmacoepidemiologia generala.  

3. Simpatomimetice si simpatolitice.  

4. Parasimpatomimetice si parasimpatolitice.  

5. Antialergice.  

6. Antiinflamatoare.  

7.Cardiotonice si alte stimulante ale contractiei miocardului, Antiaritmice, Antianginoase.  

8. Antihipertensive si antihipotensive.  

9. Vasodilatatoare cerebrale si periferice.  

10. Diuretice.  

11. Antitrombotice si antihemoragice.  

12. Antiulceroase.  

13. Antispastice.  

14. Analgezice opioide si analgezice-antipiretice.  

15. Anestezice locale.  

16. Anestezice generale.  

17. Tranchilizante, sedative, hipnotice.  

18. Antidepresive.  

19. Anticonvulsivante.  

20. Corticosteroizi.  

21. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene.  

22.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

23. HOTĂRÂRE nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope 

24. LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope 

25. O R D I N  1473/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a 

prevederilor Regulamentului Delegat 161/2016 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare 

a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme 

detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman 

 

 

 

 

 

 

 



II. PROBA PRACTICĂ 

1. Analiza şi interpretarea unei scheme de farmacoterapie cu medicamente din grupele indicate la 

proba scrisă. Analiza va cuprinde aspecte de: farmacocinetică, farmacodinamie, 

farmacotoxicologie, farmacoterapie, farmacografie, farmacoepidemiologie, interacţiuni,influenţe 

asupra rezultatelor testelor de laborator chimic. 
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