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 ANUNŢ 

 Angajare personal contractual medical, personal auxiliar, personal de 

laborator şi alte categorii de personal contractual necesare 
 

 

 

În urma Hotărârii nr. 9/24.03.2020 a Comitetului Director și a procesului-verbal nr. 6680  

/24.03.2020;  

În conformitate cu prevederile Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României CAPITOLUL III: Domeniul sănătăţii, Art. 16 : 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe 

durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, personal de laborator şi alte 

categorii de personal contractual necesare, după cum urmează : 

I. Posturi studii superioare sanitare : 

- 1 post de medic primar A.T.I. ; 

- 1 post de medic primar chirurgie toracică; 

- 1 post de farmacist primar - Farmacie ; 

II. Posturi studii medii sanitare : 

- 3 posturi de asistenți medicali generalist PL – Sectia clinica  pneumologie VI,VII și VIII; 

III. Posturi auxiliar sanitar : 

- 4 posturi de infirmiera – Sectia clinica  pneumologie III, VI,VII și VIII; 

- 4 posturi de îngrijitoare – Sectia clinica  pneumologie III, VI,VII și VIII; 

- 1 post de asistent medical debutant radiologie PL- Laborator radiologie si imagistica medicala; 

- 1 post de muncitor calificat III – electrician; 

În situația în care se depun mai multe dosare decat numărul de posturi, comitetul director al 

institutului, are dreptul de a selecta dosarele depuse, in conformitate cu prevederile legale. 

1) Poate participa pentru ocuparea postului, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
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unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

2) În vederea participării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii 

depun la secretariatul RUNOS dosarul, care va conţine în mod obligatoriu: 

    a) cerere de înscriere fizica sau electronica adresată managerului institutului ; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, conform prevederilor 34, 

alin.5 din Legea nr. 53/2003 cu modficările și completările ulterioare (document care să ateste activitatea 

desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate); 

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, conform prevederilor 34, alin.5 din Legea 

nr. 53/2003 cu modficările și completările ulterioare; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul cu originalul cazierului judiciar; 

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate, adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

    g) curriculum vitae; 

    h) alte documente relevante (certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc.). 

Conditii de participare/Acte solicitate : 

- Medic/Farmacist : 

a)  copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici 

dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti 

sau chimişti; 

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) sau 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, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; 

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

- Asistenti medicali : 

-  absolvent școala postliceala 

-  minimum 6 luni in specialitate; 

- Asigurare malpraxis, certificat si aviz O.A.M.G.M.A.M.R.. 

- Infirmiere : 

- absolvent școala generală; 

- curs de infirmiera. 

- minim 6 luni vechime in munca. 
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- Ingrijitoare : 

- absolvent școala generală; 

- Muncitori calificat III - Electrician : 

- absolvent școala generală; 

- minim 3 ani vechime in meserie; 

- categorie de calificare II. 

     Actele prevăzute la alin. 2 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

  3) Candidaţii depun la serviciul R.U.N.O.S., dosarul pentru selectie impreuna cu formularul de înscriere, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, până la ora 15.00 a ultimei zile de înscriere, 

tel. nr. 021/335.69.10 int. 2543. 
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Nr.__________ / ___________________ 
 
 

                      Aprobat,        
                    Manager      
        Dr. Mahler Beatrice      
 
 
 

CERERE DE INSCRIERE SELECTIE DOSARE 
In conformitate cu prevederile prevederile Decretului 195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României CAPITOLUL III: Domeniul 
sănătăţii, Art. 16 

 
  
 

Subsemnatul(a)…….……………………………………………………... posesor al BI/CI seria  
 
……… nr……………., domiciliat in ……………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………...…, solicit participarea la selectia de  
 
dosare pentru  ocuparea unui post  pe durata determinata, de 6 luni pentru funcția 
 
de ……………………………………………………….. in cadrul ………………………………………………… .  
 

Mentionez ca indeplinesc conditiile pentru participarea la concurs. 
 
 
 
 

             DATA       SEMNATURA  
 .....................................      ……………………………………….  
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