SPITALUL GENERAL CF GALAŢI
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Proces verbal
încheiat azi 05.10,2017
în şedinţa comisiei de concurs stabilită conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea
metodologiiior privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare pubiice, 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 şi a deciziei nr, 9.501/07.09.2017 pentru ocuparea postului vacant de:
-1 post Farmacist cu drept de liberă practică - Farmacia Spitalului General CF Galaţi
In conformitate cu Anexa nr. 2 - Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor
vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare pubiice 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 pubiice cu paturi din 09,07.2015, la Ordinul M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea
metodologiiior 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, comisia de concurs a stabilit următoarele:
Probele se susţin la sediul Spitalului General CF Galaţi, în următoarea ordine:
1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
2. proba scrisă (A):
09.10.2017 ora 900
3. proba practică (B):
11.10,2017 ora 900
Metodologia de desfăşurare a concursului:
A. Proba scrisă (obligatorie) se desfăşoară pe durata a 3 ore şi este:
1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs, prin extragerea a 10 subiecte din
tematica probei scrise.
2. eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de: 60,00 de puncte
Candidaţii nu au voie să păstreze cărţi sau alte materiale informative. Tragerea la sorţi a subiectelor de concurs
se va desfăşura în prezenţa comisiei de concurs, în sala de concurs.
Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conţinând fiecare un număr corespunzător
subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi
semnate atât de candidat, cât şi de preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula
10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore
prevăzut pentru proba scrisă.
Secretîzarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conţine datele
de identificare (nume, prenume, numărul şi seria Bl/CI) în plicul situat în partea interioară a coperţii.
înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi
va lipi plicul şî va aplica ştampila stabilită de comisie, astfei încât să cuprindă şi o porţiune din afara plicului. Totodată,
preşedintele comisiei de concurs va semna deasupra ştampilei.
Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi multiplicate în număr egal cu numărul candidaţilor, iar
aceştia le vor scrie la începutul fiecărei foi.
în timpul probei scrise, candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din
concurs a candidaţilor vinovaţi, comisia de concurs întocmind în acest sens un proces-verbai.
în timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de
preşedinte şi de către membrii comisiei.
La sfârşitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap care se va sigila.
Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii pot obţine maximum
100 de puncte.
Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa candidaţilor, şi rezultatele se vor afişa la
sediul comisiei de concurs.

Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut
la proba scrisă, sar comisia de concurs are obligaţia sa răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la
înregistrarea contestaţiei.
După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul
probei scrise, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat
Numai candidaţii care au obţinut minimum 60,00 de puncte vor fi programaţi pentru următoarele probe, ceilalţi
candidaţi vor fi declaraţi respinşi.
B. Proba practica
La proba practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de
concurs înainte de începerea probei. Punctaju! minim de promovare este de 60,00 de puncte.
în căzui în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şt
conform criteriilor stabilite de comisie (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).
Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului
obţinut ia proba practică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului, în maximum 24 de
ore de ia înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de
concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.
c.
ta punctajele obţinute în urma promovării probeior prevăzute ia pot, A şi B se va adăuga un punctaj rezultat
din analiza şî evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi ia dosar,
conform metodologiei cuprinse în anexa nr, 3 la ordinul menţionat mai sus.
Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de ia probele A, B şi C. Va fi declarat promovat candidatul care au
obţinut minimum 120 de puncte.
Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal şi $e comunică candidaţilorîn termen de 24 de
ore de !a terminarea concursului.
După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în termen de două zile
lucrătoare la sediul unităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Com unicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se com unică to t în scris de către com isia de soluţionare a
contestaţiilor, în term en de două ziie lucrătoare de ia depunerea acestora.
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Şerbănescu Carmen - Reprezentant al Direcţiei Medicale - M.T. Bucureşti
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