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A N U N Ţ 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869/2015 pentru 

aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, 

medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de 

şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de 

farmacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi, un post vacant de medic specialist, specialitatea 

reumatologie, pe durată nedeterminată, cu normă intreagă, în cadrul Serviciului farmacovigilenţă şi 

managementul riscului. 
 

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 de medicul de familie sau 

medicul de specialitate medicina muncii;  

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

postului scos la concurs;  

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 

h) nu a fost condamnat 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 vacante pentru care 

candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

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

concurs:  

  -   este absolvent al facultăţii medicina cu diplomă de licenţă; 

 -   este confirmat în gradul de specialist, specialitatea  reumatologie; 

 -   detine drept de libera practica. 

       

Acte necesare la dosarul pentru înscrierea la concurs : 

- cerere (tip) în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ;  

- CV model european (actualizat) ;  

- copie a actului de identitate, în termen de valabilitate ; 

- copie a diplomei de medic (cu foaia matricolǎ) şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional şi 

specialitate; 

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învǎtǎmǎnt universitar in strainǎtate este necesarǎ dovada 

recunoaşterii acestora de cǎtre staul român ; 

- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs (original şi copie) ; 

- 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) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 869/2015 (copii dupǎ: carnetul 

de rezident/ adeverintǎ, certificat de confirmare a doua specialitate, certificat pentru titlu ştiinţific de doctor/adeverintǎ 

de doctorand, atestate, cursuri, dacǎ este cazul) ; 

- declaraţie (tip) scrisǎ cǎ nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte 

sǎ candideze (se completeaza la depunerea dosarului) ; 
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- cazier judiciar; 

- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii 

pentru postul pentru care candidează; 

- chitanţa de plată a taxei de concurs de 150 RON (taxa se va achita în numerar la casieria unităţii, odată cu 

depunerea dosarului de inscriere la concurs). 

 

TEMATICA de concurs este cea pentru examenul de medic specialist pentru specialitatea postului scos la 

concurs. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul ANMDM din Str. Av. Sǎnǎtescu nr.48, sector 1, Bucureşti, (camera 5 - 

parter), între orele 11,00-16,00, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicǎrii anunţului. In cazul in care 

ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima 

zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile. 

 

Organizarea concursului: 

 Concursul pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de medic specialist, specialitatea reumatologie, se 

organizeazǎ în perioada cuprinsǎ între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea  anunţului, data concursului va fi 

comunicatǎ candidaţilor dupǎ expirarea perioadei de înscriere la concurs. 

 

Relaţii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

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

Departamentului resurse umane, salarizare, sau la telefon: 021/ 317.11.15  int. 307/418. 

 

 


