ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de medic specialist în laborator clinic/medicină de laborator
din laboratorul de analize medicale la Laboratoare şi compartimente de investigaţii la Centrului de
Medicină Navală
Punctaj
analiză şi
Punctaj
Punctaj
Punctaj final
Nr.
Nume şi prenume
evaluare
Admis/
proba
proba
al
crt.
candidat
activitate
Respins
scrisă
practică
concursului
profesională
(dosar)
1. STAN IRINA
98.33
96.66
37.46
232.45
Admis
Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 16.10.2017,
potrivit prevederilor art. 14, alin. 2 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.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs
poate solicita, până la data de 21.09.2017, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi
30 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 15
alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 9 iulie 2015.
Cererea se depune la compartimentul resurse umane din Centrul de Medicină Navală, str.
Dezrobirii, nr. 80, persoană de contact Plt. Maj. Zaharia Florin, telefon 0241-655650, int. 404.
COMISIA DE CONCURS
Preşedinte: Conf. Univ.
Dr. BOTNARCIUC Mihaela,
Membru: Medic primar
dr. CARP Sorina
Membru: Medic primar
dr. ADUMITRESI Cecilia
Reprezentant SMFN:
Col. medic DUTU Alina
Secretar: Medic specialist
Pcc. Dr. CIUTEA Raluca
A FOST AFIŞAT la PUNCTUL DE ACCES AL CENTRULUI DE MEDICINĂ NAVALĂ, ASTĂZI
________, ORA _____,în prezenţa mea, subofiţer de serviciu pe punct control Frt.DRĂGHICI Aristidi.
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