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                                 Exemplar unic 

 

                                              

 

A N U N Ţ 
Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de medic specialist 

(medicină de familie) din cadrul cabinetului medical, servicii medicale, Grupul 86 Sprijin   

 

Postul pentru care se organizează concursul este medic specialist (medicină de familie) din 

cadrul cabinetului medical, servicii medicale, Grupul 86 Sprijin  din U.M. 01912 Borcea. 

 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M.01912 Borcea, strada Blocuri Bărăganu nr. 1, 

localitatea Borcea, judeţul Călăraşi, în data de 20.10.2021, intervalul orar 09.00-12.00. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 20.10.2021,   la sediul U.M.01912 Borcea, Blocuri 

Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi şi pe www.roaf.ro. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01912 Borcea, 

strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi în data de 20.10.2021 până la ora 13.30. 

Persoană de contact lt. med. Dobre Florin, secretar, telefon 0243-362580 int. 359. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01912 

Borcea, strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi şi pe www.roaf.ro în data de 

20.10.2021,  ora 14.00. 
2. Proba clinică/practică: se desfăşoară în data de 20.10.2021, începând cu ora 14.00 la sediul 

U.M. 01912 Borcea, strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi. 

Rezultatul la proba clinică/practică se afişează în data de 20.10.2021 la sediul U.M. 01912 

Borcea, strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi şi pe www.roaf.ro. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei clinice/practice se depun la sediul U.M. 01912 

Borcea, strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi în data de 20.10.2021 până la ora 

16.00. Persoană de lt. med. Dobre Florin, secretar, telefon 0243-362580 int. 359. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba clinică/practică se afişează în data de 

20.10.2021, până la ora 16.30,  la sediul  U.M. 01912 Borcea, strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea 

Borcea, judeţul Călăraşi şi pe www.roaf.ro. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 20.10.2021 la sediul U.M. 01912 Borcea, 

strada Blocuri Bărăganu nr. 1, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi şi pe www.roaf.ro. 

 

NOTĂ: 

1. Rezultatul final al concursului nu se contestă; 

2.  Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 
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