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SPITALUL ORĂŞENESC 
NEGREŞTI OAŞ (JUDEŢUL SATU 
MARE)
scoate la CONCURS 
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com
pletările şi modificările ulterioare, 
un post cu normă întreagă de bi- 
ochimist specialist în specialitatea 
Biochimie medicală pentru Labo
ratorul de analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:

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

b) copie xerox de pe diploma 
de licenţă şi certificatul de specia
list sau primar pentru medici, me
dici dentişti, farmacişti, respectiv 
adeverinţă de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi- 
mişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de 
membru al organizaţiei profesio
nale 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. 
39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 
nr. 460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog 
şi chimist, înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea OBBCSSR;

e) acte doveditoare pentru cal
cularea 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 şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru pos
tul pentru care candidează;

h) chitanţă 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) şi g) sunt valabile trei luni 
şi se depun la dosar In termen de 
valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoţite de documente
le originale, în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

Tematica de concurs şi bibli
ografia sunt cele pentru exame
nul de biochimist în specialitatea 
postului şi vor fi postate pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii.

înscrierile la concurs se fac la 
sediul unităţii, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia aces
tui anunţ, iar concursul se organi
zează în perioada cuprinsă între 
31 şi 90 de zile de la publicarea în 
„Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul RUNOS, tel.: 
0261.854.830, int. 2110.


