Unitatea Militară 02053 Constanța scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului Sănătății nr. 869 / 2015, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului
Apărării Naționale nr. M70 din 25.05.2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind
chemarea / rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic,
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua
Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, următorul post :
- Medic șef la fregata “Regina Maria” – 222 din Flotila 56 Fregate a Flotei din
Statul Major al Forțelor Navale – medicină generală.
Condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării / rechemării în activitate, în
corpul ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M70 din
20.05.2016, pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea / rechemarea în
activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării
Naționale, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 / 2016.
Înscrierea la selecție se realizează la sediul unității (Portul Militar Constanța, dana 0) prin
depunerea unui dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul Ministrului
Apărării Naționale nr. M70 din 25.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 / 2016, completat cu
docmentele prevăzute la art. 6 alin 2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul Sănătății nr. 869 / 2015 cu
modificările și completările ulterioare, astfel :
a) cererea de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea
căruia dorește să participe la selecție – document tipizat
b) copia certificatului de naștere
c) copia cărții de identitate în termen de valabilitate
d) fișa de examinare medicală – document tipizat
e) certificatul de cazier judiciar în original
) diploma de medic, în copie
h) certificatul de membru al CO
U U M
C O , cu drept de liberă practică, avizat
pe anul în curs, în copie
i) polița de asi urare malpraxis, în copie
j) dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute
la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art 541 alin.d) sau e), respectiv la arty. 628 alin.(1) lit.d) sau e) din
le ea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
k) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale
patolo ice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic în ori ina
l) formular de bază – date personale – document tipizat , Anexa 15 la H.G. 585 / 2002, cu
modificările și completările ulterioare;
m) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinului
Ministrului Sănătății nr. 869 / 2015
Tematica de concurs este cea pentru examenul de rezidențiat 2017, domeniul Medicină,
conform site-ului oficial al Ministerului Sănătății – concurs național de rezidențiat și este afișată la
sediul Unității Militare 02053.
Persoana care va fi declarată câști ătoare în urma selecției va fi chemată / rechemată în
activitate, în corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și
obli ațiile care decur din aceasta.
Preselecția constă în parcur erea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
a) evaluare psiholo ică
b) evaluarea nivelului pre ătirii fizice
c) examinare medicală
Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă
numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. a examinarea psiholo ică
participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.

valuarea psiholo ică se desfășoară prin rija Centrului de investi așii sociocomportamentale, cu aprobarea șefului irecției mana ement resurse umane.
valuarea nivelului pre ătirii fizice se desfășoară prin rija structurii de specialitate din
cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Baremele de promovare ale evaluării psiholo ice și a nivelului pre ătirii fizice, locul și
perioada desfășurării lor se vor afișa la sediul Unității Militare 02053 Constanța.
valuarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55 / 107 /
2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea
examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de
ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile /
instituțiile de învățământ militar, de informații , de ordine publică și de securitate națională, pentru
ocuparea funcțiilor de soldat / radat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați / rechemați / încadrați în rândul cadrelor militare în activitate / polițiștilor în serviciu /
funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și
completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care or anizează selecția sau care
asi ură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și postul vacant, iar
costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Unității Militare 02053, în termen de 15 zile
calendaristice de la apriția acestui anunț, iar concursul se va or aniza și se va desfășura în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului.
elații suplimentare se pot obține la Cdor. Alexandru Mitel și MMp Caisin lvis, telefon
0241.670370 - persoane desemnate pentru organizarea concursului.

ocumentele tipizate se asi ură candidaților prin rija unității, se completează de către candidați și
se depun la dosar în termenul le al, cu excepția fișei de examinare medicală.
ocumentele se prezintă și în ori inal și se restituie după certificarea copiilor.

