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A N U N Ţ 
 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 

vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare 

prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, în vederea angajǎrii cu contract individual de 

muncǎ, pe duratǎ nedeterminatǎ, urmǎtoarele posturi cu funcţie de execuţie, vacante din ştatul de 

funcţii:  

 

 

  DEPARTAMENTUL DISPOZITIVE MEDICALE: 

   -1 (unu) post subinginer I  

   -1 (unu) post inginer gr.I 

 

CONDIŢII GENERALE pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ cumulativ candidatul, în vederea 

participǎrii la concurs:  

  a) îndeplineşte condiţiile prevǎzute de lege în vederea exercitǎrii profesiei 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 la concurs;  

g) nu a fost condamnat 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 

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. 

 

CONDIŢII SPECIFICE pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ cumulativ candidatul, în vederea 

participǎrii la concurs:  

 

1. pentru ocuparea postului de subinginer I: 

       - diplomǎ de absolvire a învațamântului superior de scurta durata în specialitate; 

     - 6 ani si 6 luni vechime în specialitate;  

        - cunoştinţe  PC. 

        - cunoștințe limba engleză 

 

           2.  pentru ocuparea postului de inginer gr.I : 

        - diplomǎ de licenţǎ în specialitate; 

     - 3 ani si 6 luni vechime în specialitate;  

        - cunoştinţe  PC. 

        - cunoștințe limba engleză 

 



 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

AGENȚIA NATIONALĂ A MEDICAMENTULUI  
SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478 Bucureşti 
Tel: +4021-317.11.00 
Fax: +4021-316.34.97 

www.anm.ro 

 

 
 

 

 

 Acte necesare la dosarul de concurs : 

 
    a)  copia actului de identitate; 

b) formularul de înscriere (se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul personal din cadrul 

instituţiei); 

c)  curriculum vitae (model european completat în limba romanǎ)  

d) copiile diplomelor de studii cu foaia matricolǎ şi ale altor acte care atestă efectuarea unor  

specializări; 

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 

caz, în specialitate; 

f) formularul privind declaraţia candidatului din care sǎ rezulte cǎ nu a fost condamnat pentru 

săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei pentru care candideazǎ (se 

pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul personal din cadrul instituţiei); 
    g) cazierul judiciar; 

    h) adeverinţa medicalǎ (de la medicul de familie) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

    i) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea 

de la ultimul loc de muncă; 

    j) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs. 

   Copiile actelelor menţionate mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul ANMDM din Str. Av.Sǎnǎtescu nr.48, sector 1, Bucureşti 

(camera 5 - parter), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicǎrii anunţului, între                 

orele 09,00-16,00.  

Bibliografia de specialitate este afişatǎ pe site-ul ANMDM la rubrica “DESPRE INSTITUTIE - 

Cariera”. 

 

Data concursului va fi comunicatǎ, ulterior, candidaţilor înscrişi la concurs, prin afisare pe site-ul 

ANMDM, la rubrica “DESPRE INSTITUTIE - Cariera”. 

 

Relaţii suplimentare la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

din  Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1 - Serviciul Personal (camera 5 - parter) din cadrul 

Departamentului resurse umane, salarizare, sau la telefon: 021/ 317.11.00  int. 307/418. 
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