
 

 
 
 

PROCES VERBAL nr. 3017 

încheiat astăzi, 25.06.2022, la susƫinerea probei scrise de concurs 
 pentru ocuparea unui post vacant de Medic Specialist -  
specialitate EPIDEMIOLOGIE - perioadă nedeterminată 

 
La ședință au participat: 

Prof.univ.dr.Sorin Rugina - presedinte 
Conf.univ.dr.Irina Magdalena Dumitru - membru  
Dr.Carmen Grigore medic primar - membru  
Dr.Daniela Nela Efrim - medic specialist – secretar 
Dr. Pereanu Cristiana – (observator din parte D.S.P. Constanța) 

 Dl.Constantin Adrian - administrator public (observator din partea Primariei orasului Hârșova) 
       Dna. Apostol Corina – președinte organizația Sanitas SOH (observator din partea SANITAS Constanța) 
  
 
      La ora 1000  s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Medic Specialist -  

Specialitatea  Epidemiologie - perioadă nedeterminată în cadrul Spitalului Orăşenesc Hârşova. 
     Pentru proba scrisă a fost admis singurul candidat care și-a depus dosarul de participare, dna. PIHU RAMONA 
medic specialist epidemiolog.  Candidata extrage 10 bilete din care comisia formulează 10 subiecte succinte din cele 
extrase de candidată : 1 (15) Caracteristicile epidemiologice ale microorganismelor patogene – enumerare; 2 (19.20) 
Dizenteria bacteriană-proces epidemiologic; 3 (19.38) Bruceloza – căi de transmitere; 4 (16) Procesul infecțios-
Definiție, forme de manifestare populațională;  
5 (19.49) Infectii cu Pseudomonas aeruginosa –enumerați principalele infecții cu Pseudomonas aeruginosa; 6 (7) 
Investigatii epidemiologice - etape, enumerare; 7 (19.11) Mononucleoza infecțioasă – tablou clinic; 8 (19.7) Varicela 
– surse și căi de transmitere; 9 (3) Etapele metodei epidemiologice;10 (19.12) Psitacoza-ornitoza –proces 
epidemiologic 
 
  Candidatei i se aduce la cunoştinƫă că are la dispoziƫie 180 de minute pentru rezolvarea lucrării. 
    Candidata este legitimată de către secretarul comisiei și i se aduce la cunoștință că are la dispoziție 48 de ore 
pentru depunerea de contestații..   
    La ora 1023  începe susținerea probei scrise.  
    Dna. Pihu Ramona  finalizează lucrarea scrisă la ora 1215. 
    Lucrarea este verificată de către comisie și corectată pe loc, conform baremului aferent. În urma corectării, s-a 
înregistrat următorul rezultat:  92 puncte(nouăzecișidouă puncte) 
    Dna. Pihu Ramona își exprimă în scris dorința de a participa și la proba practică în decursul zilei , declarând că nu 
va contesta rezultatele obținute la proba scrisă. 
    La ora 1245  în urma acordului favorabil al comisiei, candidata este invitată să extragă 2 subiecte de la proba 
practică (unul din tematica epidemiologie generală și unul din tematica epidemiologie specială). Aceasta extrage 
subiectele.1(17) Serilizarea – date generale, mijloace și metode, evaluarea eficacității 
      2(18) Mâsuri antiepidemice în focarul de Leptospiroză   
Proba practică se încheie la ora 1330  dna. Pihu Ramona totalizând  un punctaj de 95 puncte(nouăzecișicinci 
puncte) 
 
Întrucât nu mai sunt lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă azi 25.06.2022 la ora 1400. 

 
   COMISIA DE CONCURS: 
 
Prof.univ.dr.Sorin Rugina - presedinte 
Conf.univ.dr.Irina Magdalena Dumitru - membru  
Dr.Carmen Grigore medic primar - membru  
Dr. Pereanu Cristiana – (observator din parte D.S.P. Constanța) 

 Dl.Constantin Adrian - administrator public (observator din partea Primariei orasului Hârșova) 
       Dna. Apostol Corina – președinte organizația Sanitas SOH (observator din partea SANITAS Constanța) 
 

           
          Secretar de Comisii 
         Dr.Daniela Nela Efrim - medic specialist 

        
 


