ANUNŢ
CU PROGRAMUL DE SUSŢINERE A PROBELOR DE CONCURS
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de medic specialist în specialitatea radiologie şi imagistică
medicală în Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală
Constanţa

Ca urmare a aprobării componenţei nominale a comisiei de concurs de către şefului Statului Major
al Forţelor Navale pe raportul comandantului Centrului de Medicină Navală înregistrat cu nr. A din
06.09.2017, candidatul al cărui dosar de înscriere a fost evaluat şi declarat „admis” va susţine probele de
concurs după următorul program:
1. Proba (C) - Analiza şi evaluarea activităţii profesionale este planificată pentru data de
18.09.2017, începând cu ora 9.00.
2. Proba (A) - Proba scrisă pentru această specialitate este planificată pentru data de 18.09.2017,
începând cu ora 9.30.
3. Proba (B) - Proba practică este planificată a avea loc în data de 18.09.2017, începând cu ora
14.00, dacă nu se vor formula contestaţii la proba scrisă.
conform Anexei nr. 2 Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic,
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, 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 şi Anexei nr. 3 Metodologia de calcul al punctajului
rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice din Ordinul ministrului sănătăţii nr.
869 din 9 iulie 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.
Concursul se va desfăşura în încăperea cu nr. 61 (comandant) din pavilionul L7, analiza şi
evaluarea activităţii profesionale, stabilirea subiectelor pentru proba scrisă, modul de desfăşurare a probei
practice, respectiv corectarea lucrărilor de către comisie se va desfăşura în camera cu nr. 71 (Cabinet
neurologie) din pavilionul L7, situat în cazarma din strada Dezrobirii, nr. 80, localitatea Constanţa,
judeţul Constanţa.
Secretarul Comisiei de concurs: medic specialist în specialitatea neurologie:
P.c.c.
medic CIUTEA Raluca
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE ACCES AL CENTRULUI DE MEDICINĂ
NAVALĂ, ASTĂZI 13.09.2017, ORA 15:00, ÎN PREZENŢA GRADATULUI DE SERVICIU PE
PUNCTUL DE ACCES
FRT. Drăghici Aristidi
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