
 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNCADREAZĂ  

ÎN NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE! 

 

 

 Candidații care au promovat proba de evaluare a cunoștințelor și se încadrează în numărul de 

locuri scoase la concurs (263 din care 258 locuri comune, 3 locuri etnie rromă și 2 locuri alte minorități) 

în ordinea descrescătoare a mediei obținute, se vor prezenta, începând cu data de 25.10.2021, la 

unitățile de recrutare unde și-au depus dosarul în vederea ridicării documentelor necesare continuării 

procedurii de admitere, cu etapa examinării medicale.  

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinul MAI nr. 105/2020 pentru 

candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea 

descrescătoare a notelor finale, în perioada 25 octombrie – 14 noiembrie 2021. 

 Examinarea medicală se va realiza pe baza unei programări pe sedii, zile și ore a tuturor 

candidaților, ce va fi afișată pe site-ul unităților de recrutare. 

 Accesul candidaților în unitățile din rețeaua sanitară a MAI, și anume Spitalul de Urgență 

,,Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea, C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu”, 

C.M.D.T.A. Ploiești și C.M.D.T.A. Oradea, va fi permis în situația prezentării de către aceștia a dovezii 

care atestă îndeplinirea uneia din următoarele condiții: 

- vaccinarea împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete; 

- se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-Cov-2; 

- rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test 

antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. 

Candidaților care nu pot prezenta dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile de mai sus li se va 

permite accesul în unitățile sanitare pe baza unui test antigen rapid cu rezultat negativ efectuat 

contracost la nivelul unității sanitare sau la nivelul unei alte unități sanitare acreditate. 

În situația unui test antigen rapid cu rezultat pozitiv sau neconcludent, candidații nu vor avea 

acces în unitățile sanitare. Aceștia vor putea continua procedura de examinare doar în condiția 

prezentării unui rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR, efectuat contracost în unități sanitare 

acreditate.   

 


