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Anunt publicat in saptamanalul "Viata Medicala" nr. 20 din 20 mai 2022 
ANUNl' 

in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 869/2015, actualizat, 
Institutul National de Transfuzie Sanguina "Prof. dr. C.T. Nicolau" (fost Institutul National de 
Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucuresti - INHT, reorganizat prin Ordinul M.S. 
nr.1250/2022), organizeaza INSTITUTUL NATIONAL DE 

IN~::R~S:~~.~~.~/.f.~~).~ 
z:~a~~~. Luna ••• ??2.. .... Anul ?€.~~ r 

CONCURS 
pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 

- 1 post de medic, confirmat in specialitatea medicina general a, cu drept de libera practica, 
cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului medical de Organizare 
transfuzionala. coordonare ,i control al CTS-urilor, 

- 1 post de biolog principal, confirmat in specialitatea bacteoriologie, cu norma intreagi, pe 
perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului central Control de calitate al produselor sanguine 
JJtbik,_ 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente: 
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze; 
b) copia xerox de pe diploma de licenta 'ii adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru 
biologi, biochimisti sau chimisti; 
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs; 
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost apllcata una din sanctiunlle prevazute la 
art. 455, alin (1), lit. e) sau f), la rt. 541, alin (1), lit. d) sau e), respectiv la art. 628, alin. (1), lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sanatatii, republicata, cu modifiearlle 
ulterioare, ori cele de la art. 39, alin (1), lit. c) sau d) Legea nr. 460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog ,i chimist, inflintarea, organizarea ,i functionarea Ordinului 
Biochimistilor, Biologilor ,i Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (O.B.B.C.S.S.R.); 
e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin; 
f) cazierul [udiciar; 
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic ,i neuropsihic 
pentru exercitarea activitatll pentru postul pentru care candideaza; 
h) chitanta de plata a taxei de concurs; 
i) copla actului de identitate in termen de valabilitate. 

Copiile de pe actele mentlonate vor fi prezentate ,i in original in vederea verifiearli 
conformitatii copiilor cu acestea. 

Taxa de concurs este de 150 de lei ,i se plateste la casieria Institutului National de 
Transfuzie Sangulna "Prof. dr. C.T. Nicolau". 

Documentele prevazute la lit. d), f) ,i g) sunt valabile trei luni ,i se depun la dosar in termen 
de valabilitate. 

Bibliografia ,1 tematica de cQncurs pentru postul de medic, specialitatea medicinii generala 
este cea pentru examenul de medic specialist, specialitatea medicina de familie, afi,ata pe site-ul 
Ministerului Saniitatii, precum ,i urmatoarele acte normative Legea nr. 282/2005, Ordinul nr. 
1226/2006, Ordinul nr. 327/2018, Ordinul nr. 1237/2007, Ordinul nr. 1228/2006. 

Bibliografia ~i tematica de concurs pentru postul de biQlog principal, specialitatea 
bacteriologie este cea pentru examenul de biolog specialist, specialitatea bacteriologie, afi,ata pe 
site-ul Ministerului Sanatatii. 



inscrierile la concurs se fac la sediul unitiitii, strada Constantin Caracas, nr. 2-8, sector 1, 
Bucuresti, in perioada 20.05.2022-03.06.2022, in intervalul orar 09.00-14.00, la Serviciul RUNOS, 
Corp B, Etaj 4. 

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 ~i 90 de zile de la publicarea in 
"Viata medicala", iar calendarul desfa~urarii concursurilor va fi publicat pe site-ul Institutiei 
www.inht.ro ~i la avizierul Institutului National de Transfuzie Sanguina "Prof. dr. C.T. Nicolau", in 
timp util. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, telefon 0314.053.661, interior 239. 

DIRECTOR GENERAL, 
DR. OANCEA Violeta Carmen 


