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DR. EC. IOAN BÂRLIBA 
 

 

 

FIŞA POSTULUI 

FARMACIST REZIDENT 
 

NUMELE SI PRENUMELE: ........................................................................ 

 

I. POSTUL: FARMACIST REZIDENT 
SPECIALITATEA ........................................................... 

II. CERINŢELE POSTULUI: 
a.Studii superioare de specialitate: FACULTATEA DE FARMACIE 

b.Examen de rezidenţiat 

c.IERARHICE: - este subordonat îndrumătorului de rezidenţiat / responsabilului de formare prin 

rezidenţiat farmacistului şef din farmacia în care efectuează modulul de pregătire conform 

curriculei 

d.FUNCŢIONALE: - colaborează cu personalul medical şi medico-sanitar din secţia sau 

compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea de pregătire. 

III. ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI 

• Rezidenţii care defăşoară cumul de funcţii (în acord cu legislaţia în vigoare), acesta se va 

realiza în afara normei de bază, norma de bază reprezentând stagiul de pregătire în programul de 

rezidenţiat. 

• Rezidenţii au obligaţia să consemneze activitatea de pregătire teoretică şi practică, 
reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, în două 

documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident şi Caietul de 

monitorizare a pregătirii rezidentului. Din activitatea de pregătire consemnată fac parte: 

a. toate procedurile specifice practicii farmaceutice şi medicale se vor efectua sub directa 

supraveghere a îndrumătorului de modul sau coordonatorului de program; 
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b. lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului şi, după 

caz, a manoperelor/procedurilor/tehnicilor efectuate, contrasemnate şi parafate de 

îndrumătorul de rezidenţiat; 

c. data efectuării participării la raportul de gardă, semnată de îndrumătorul de rezidenţiat; 

d. detaşările, perioada acestora şi modulele efectuate pe durata detaşării, cu avizul 

coordonatorului de program; 

e. modulele de pregătire, perioada în care au fost efectuate, evaluările şi rezultatele obţinute, 

cu semnătura şi parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv; 

f. manifestările de educaţie medicală/farmaceutică continuă la care a participat, cu numărul 

diplomei de participare; 

g. lucrările ştiinţifice comunicate/publicate, în situaţia în care respectivele manifestări ştiinţifice 

sunt elaborate sau finanţate cu sprijinul îndrumătorului şi coordonatorului de program; 

h. alte activităţi ştiinţifice. 

• Acurateţea datelor consemnate în Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului este 
certificată prin semnătură şi parafă de către îndrumătorul sau responsabilul de formare în 

rezidenţiat. 

• Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de 

pregătire. 

• Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de 

program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror 

durată depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului). 

• După fiecare modul de pregătire, rezidenţii au obligaţia să îşi informeze coordonatorul sau 
directorul de program asupra etapei pregătirii. 

• La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică şi 

practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi. Prezentarea la examenul de modul este 

condiţionată de parcurgerea baremului curricular, confirmată de îndrumătorul de rezidenţiat, prin 

Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului. 

• Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7,00. În cazul nepromovării 
examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un termen de maximum 6 luni. 

• Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni atrage 

excluderea din rezidenţiat, cu excepţia cazurilor justificate (graviditate, afecţiuni medicale, 

contracte de studii în străinătate etc.). 
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• Rezidenţii vor fi implicaţi în efectuarea analizelor de laborator sub stricta supraveghere a 

îndrumătorului sau responsabilului, utilizând abilităţile dobândite, în conformitate cu nivelul lor 

de pregătire. 

• Farmaciştii rezidenţi pot exercita din domeniul specialităţii de confirmare cu respectarea 

limitelor de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în care se 

află. Depăşirea limitelor de competenţă se sancţionează conform legii. 

• Limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire pentru 

farmaciştii rezidenţi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul 

Farmaciştilor din România, cu respectarea curriculumului de pregătire, la propunerea comisiilor 

de specialitate şi se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 

• Activitatea rezidenţilor incluşi în linia de gardă se desfăşoară pe răspunderea şi sub 
supravegherea farmacistului titular de gardă. 

• Rezidenţii pot participa la diverse forme de pregătire - cursuri, stagii şi altele - conferinţe şi 

congrese în domeniul specialităţii, organizate pe plan naţional sau internaţional, după informarea 

coordonatorului sau directorului de program şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Stagiile de pregătire efectuate în afara României pot fi recunoscute de către Ministerul 
Sănătăţii Publice, în vederea prezentării la examenul de specialist, pe baza următoarelor 

documente: fotocopii şi traduceri legalizate ale documentelor emise de autorităţile competente 

din ţările respective şi avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii. 

În vederea respectării prevederilor Legii 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă are 

următoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect aparatura, materialele de laborator, substanţele periculoase, echipamentele 

de transport şi alte mijloace de lucru; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare sau spălare şi dezinfectare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale aparaturii, instalaţiilor tehnice şi 

să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre 

care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 

precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 
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e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a 

face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi 

fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

• Farmacistul rezident are obligaţia respectării regulamentului intern al unităţii în care îşi 
efectuează modulele de pregătire. 

• Farmacistul rezident are obligaţia respectării regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţii în care îşi efectuează modulele de pregătire. 

• Atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform LEGII nr. 319 din 14 iulie 

2006 securităţii si sănătăţii în muncă: 

 

 

Art. 22 

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol 

de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi 

afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Art. 23 

(1)În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele 

obligaţii: 

a)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie; 

b)să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară 

a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 

tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
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d)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre 

care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 

precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e)să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoană; 

f)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a 

face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g)să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 

riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

i)să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

 

• Atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor conform LEGII nr. 307 din 12 iulie 2006 

privind apărarea împotriva incendiilor: 

Art. 24 

Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 

a)să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b)să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 

potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul 

instituţiei, după caz; 

c)să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

d)să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 

e)să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
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f)să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; 

g)să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare 

la producerea incendiilor. 

 

• Atributii cu privire la gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale conf. 

ORDINULUI nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale: 

 

 

 

Coordonator rezidentiat ,                             Am luat la cunostinta anexa la fisa postului 

         Farmacist rezident,   

        (Numele, Prenumele si semnatura) 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                 Data 


