ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant
de execuţie de:
medic specialist radiologie-imagistica medicala din laboratorul de radiologie
si imagistica medicala la Laboratoare si compartimente de investigatii la
Centrul de Medicina Navala
Postul pentru care se organizează concurs este medic specialist in specialitatea radiologie-imagistica
medicala din cadrul laboratorului de radiologie si imagistica medicala al Centrului de Medicină Navală.
Încadrarea candidatului declarat admis se face în baza unui contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, în baza Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare;
Salarizarea candidatului declarat admins se face în baza Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie
2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri public, cu completările şi modificările
ulterioare şi a prevederilor OUG nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetar, cu
completările şi modificările ulterioare;
Principalele cerinţe ale postului:
- efectuarea expertizei medico-militare a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar,
pe navele maritime sau fluviale;
- efectuarea controlului medical periodic obligatoriu pentru personalul din Forţele Navale;
- activitatea de recuperare medicală a personalului propriu al forţelor navale;
- respectarea Regulamentului de Oridine Interioară pentru personalul contractual civil;
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 dosar cu şină;
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare în care se
menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 copie de pe diploma de medic;
 adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 copie a certificatului de membru al Colegiului medicilor cu viza pe anul în curs;
 copie de pe asigurarea anuală de malpraxis;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.
455(1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi
completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 869/2015, ordin pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor de ocupare a posturilor de medic;
 cazier juduciar;
 certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, în termen de valabilitate;
 chitanţa de plată a taxei de concurs (150 lei). Taxa se achită la caseria Centrului de Medicină Navală;
 curriculum vitae – model european;
 declaraţie pe propria răspundere că nu are calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de
producţie ori de distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
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 copie de pe asigurarea de răspundere civilă pentru activitate medico-sanitară;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs.
La depunerea dosarelor candidţii vor prezenta documentele în original pentru a fi certificate
pentru conformitate.
Înscrierile la concurs şi depunerea dosarelor se fac la Compartimentul resurse umane din Centrul de
Medicină Navală, str. Dezrobirii, nr. 80, Constanţa, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui
anunţ în publicaţia „Viaţa medicală”, termenul limită fiind data de 18.08.2017 orele 13,00.
După expirarea acestui termen nu se mai admit înscrieri şi depuneri de dosare.
Persoană de contact Lt.col. medic Ionel ODAGIU , telefon 0241-655650, int. 510, RMNC 4102510.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată 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 postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
6. persoana care doreşte să candideze nu trebuie să fie angajat sau colaborator al unităţilor de
producţie ori de distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
2. Disponibilitate de deplasări pe termen îndelungat, în garnizoane (localităţi) din ţară pentru
efectuarea experizei medicale al personalului din acele garnizoane (localităţi);
3. Disponibilitate de participarea la alerte de serviciu şi activităţi de mobilizare a armatei;
4. Disponibilitate de participarea la şedinţe de pregătire de luptă, şedinţe de tragere;
5. Disponibilitate de efectuare ore suplimentare pentru efectuarea exepertizei medicale în regim de
urgenţă personalului care pleacă în misiuni în teatre de operaţii.
Perioada de completare a dosarelor depuse, dar incomplete, este de cel mult 5 zile lucrătoare,
cuprinsă între 21.08.2017, orele 08,30 - 25.08.2017, orele 13,00. După acest termen nu se mai admit
completări ale dosarului, iar dosarele necomplete se resping.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 30.08.2017, orele 8,30 la sediul
Centrului de Medicină Navală, str. Dezrobirii, nr. 80, Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale
www.navy.ro.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului
de Medicină Navală, str. Dezrobirii, nr. 80, Constanţa, până la data de 01.09.2017, ora 13. Persoana de
contact Persoană de contact Lt.col. medic Ionel ODAGIU , telefon 0241-655650, int. 510, RMNC 4102510.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la
sediul la sediul Centrului de Medicină Navală, str. Dezrobirii, nr. 80, Constanţa şi pe pagina de internet a
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Forţelor Navale www.navy.ro, în data de 05.09.2017.
Concursul se va susţine în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea
anunţului.
Datele concrete de desfăşurare a probelor, se vor afişa odată cu rezultatul final al selecţiei
dosarelor la sediul Centrului de Medicină Navală, str. Dezrobirii, nr. 80, Constanţa şi pe pagina de internet
a Forţelor Navale www.navy.ro.
Concursul constă în susţinerea a 3(trei) probe, astfel:
1 - analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (pe baza documentelor depuse de
candidaţi la dosar – OMS 869/2015). Candidaţii vor lua la cunoştinţă despre punctajul obţinut la
analiza activităţii profesionale înainte de susţinerea probei scrise;
2 – Proba scrisă;
3 – Proba clinica sau proba practică.
Tematica şi bibliografia – sunt prevăzute pe site-ul www.ms.ro/tematica-pentru-concursul-deocupare-de-post-pentru-medici-specialisti/.
NOTE:
Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după fiecare probă în parte şi
după afişarea rezultatelor finale numai la sediul unităţii. Termenul şi ora stabilite pentru depunerea
eventualelor contestaţii este termen de decădere.
După data şi ora afişată nu se mai admit contestaţii
Candidaţii care la proba scrisă a examenului nu au obţinut minim 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi
şi nu vor continua concursul.
În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj
minim de 120 puncte.
Va fi declarat admis candidatul care a susţinut toate probele şi a obţinut punctajul cel mai mare.
Întocmit
LT. COL MEDIC
IONEL ODAGIU

3 DIN 3

