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Organizare concurs pentru ocuparea postului de medic specialist
Medicinã de Laborator, 1/2 normã, la Centrul de Transfuzie
Sanguinã Bihor

In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si
completarile ulterioare, CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BIHOR
scoate la concurs 1 post (vacant) de medic specialist Medicina de Laborator, cu ½
normã, pe perioada nedeterminatã, din cadrul Compartimentului de Promovare,
Recrutare, Selecţie Donatori.

Dosarul de concurs va cuprinde urmãtoarele documente:

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit.
e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
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modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea 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 și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria CTS Bihor. Copiile
actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale. Documentele
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din Oradea, str. Dr. Louis Pasteur nr.
30, pânã la data de 24 septembrie 2021, iar concursul se organizează în data de 11
octombrie 2021, ora 9.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0259.434.752 și la sediul instituției.

concursul constã din:

PROBA SCRISÃ
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PROBA PRACTICA
INTERVIU

tematica concurs

I. Tematica de examen medic specialist - specialitate Medicina de Laborator

II. Legislatie
Legislație primarã
LEGE nr.282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie
sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Textul
actului publicat în M.Of. nr. 915/13 oct. 2005
LEGE nr. 434 din 27 noiembrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea
activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de
origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea
utilizării lor terapeutice
Legislație secundarã
ORDIN Nr. 1214 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la
donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi
administrarea de sânge şi componente sanguine
ORDIN Nr. 1224 din 9 octombrie 2006pentru aprobarea
activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale

Normelor

privind

ORDIN Nr. 1225 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie
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sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de
transfuzie sanguina din spitale
ORDIN Nr. 1226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta,
controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si transportul sangelui si
componentelor sanguine umane
ORDIN 650 22/
06/
2012 –Portal
Legislativ ORDIN nr. 650 din
22 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind colecta,
controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi
componentelor sanguine umane, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice
nr. 1.226/2006
ORDIN nr. 1.227 din 9 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor
privind transfuzia autologă
ORDIN 648 22/06/2012 - Portal Legislativ ORDIN nr. 648 din 22 iunie 2012
pentru modificarea şi completarea Normelor privind transfuzia autologă, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.227/2006
ORDIN Nr. 1228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a
Regulamentului privind sistemul de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de
incidente si reactii adverse severe legate de colecta si administrarea de sange si de
componente sanguine umane
ORDIN Nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile
care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine
umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare
donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane
Ordinul 441/2007 (ORDIN Nr. 441 din 12 martie 2007 pentru aprobarea normelor
de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de
transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana,
precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor
terapeutice, cu modificarile si completarile ulterioare )
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ORDIN nr. 1.132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele
şi specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care
desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine
ORDIN
nr.
329
din
15
martie
2018
al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică
cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de
calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei
sanguine
ORDIN nr. 1.237 din 10 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului național al
componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică
ORDIN nr. 814 din 14 august 2012pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătății publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului
național al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică
ORDIN nr. 1.343 din 31 iulie 2007pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare
terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane
ORDIN Nr. 1483 din 24 octombrie 2011 privind aprobarea Planului de acţiune
pentru asigurarea securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere
posttransfuzională a infecţiei cu virusul West Nile la om
ORDIN Nr. 608 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea
autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau
componente sanguine umane din ori în alte ţări
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1377/2015 - modificarea art. 3 din OMS nr.
608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru
importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori
în alte ţări
Ordinul Nr.1479 din 09.12.2014 privind stabilirea contravalorii unei unităţi de
sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a
produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei
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Ordinul Nr.1251 din 28.09.2018 pentru aprobarea Ghidului de gestionare a
sângelui pacientului în perioada perioperatorie
ORDIN nr. 654 din 22 aprilie 2020privind aprobarea Metodologiei pentru
colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator
vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu
COVID-19 din secțiile ATI

