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ANUNŢ
Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici
Bucureşti, in conformitate cu prevederile legale, scoate la concurs:
-

1 post Brancardier (necesar studii generale) din cadrul
Laboratorului de Prosectura Medico-Legala.

Criterii generale si specifice pentru ocuparea postului:
1. Domiciliul stabil in Romania
2.Nu sunt condamnaţi penali sau in curs de urmărire penala.
3.Sunt apti din punct de vedere medical
4. Absolvent minim studii generale.
Dosarul va cuprinde urmatoarele acte:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
COPIA ACTULUI DE IDENTITATE
COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL
STUDIILOR
CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în
copie.
extras din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în
copie;
CAZIERUL JUDICIAR - în original.
ADEVERINŢĂ MEDICALĂ - în original (ştampilată de unitatea
emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

9. CURRICULUM VITAE.
Data publicării anunţului: 16.11.2017
Perioada de inscriere: 17.11.2017- 27.11.2017, pana la ora 15.00

Afişare rezultate selecţie dosare: 29.11.2017( declaraţi ADMIS sau
RESPINS )
Proba scrisa: 18.12.2017 , ora 10.00
Afişare rezultate proba scrisa: 19.12.2017 ora 15.00
Proba practica : 21.12.2017, ora 10.00
Interviu: 22.12.2017 ora 10.00

Detalii despre regulamentul de concurs, actele necesare pentru înscriere ,
tematica si bibliografia sunt afişate la sediul institutului din sos.VitanBirzesti nr.9, sector 4, Bucureşti si la biroul RUNOS, tel/fax 0213321217
int.122
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
Pentru postul de Brancardier
A. Proba scrisa

1. Legislaţie aferenta activitatii de medicina legala
2. . Semnele cadaverice
3. Certificatul medical constatator al decesului: aspecte procedurale si legislative
Din tematica de examen comisia va intocmi in ziua de examen intrebari in
număr de 10. Proba scrisa dureaza 3 ore.

Bibliografie
1. GC Curca Manualul constatarii si certificării decesului.Ed. Universitara, 2009 ed II
revizuita, pg. 47-58, pg.67-68
2. V. Belis Medicina legala . Curs pentru facultatile de drept Ed. III, ed. Juridica,
Tanatologia medico-legala, pg. 30-49
3. Normele tehnice Si sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi
deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum Şi a criteriilor
profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare
[http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-16.pdf]
4. Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a
constatărilor si a altor lucrări medico-legale nr. 1.134/C/25 05.2000 al Ministerului
Justitiei si nr.255/04.04.2000 al Ministerului Sanatatii si Familiei (publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.459/19.09.2000), Secţiunea 5, Constatarea si expertiza
medico-legala pe cadavre
B. Proba practica
C.Interviu de angajare in care se vor evidenţia motivatia, intelegerea specificului
activitatii, aptitudinile necesare desfasurarii activitatilor curente specifice postului,
starea fizica apta muncii de teren si de tura

