”UNITATEA MILITARĂ 02078 MANGALIA scoate la concurs, în confomiate cu
prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare
și Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. 70/25.05.2016 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 structurie
sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
următorul post:
Medic șef la asigurare medicală în echipa de comandă din Divizionul 50 Corvete
al 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. M.70 din
20.05.2016, pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologii privind chemarea/rechemarea în
activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurie sanitare din rețeaua Ministerului Apărării
Naționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Înscrierea la selecție se realizează la sediul unității (U.M. 02078, Str. Portului, nr. 32-34,
loc. Mangalia, jud. Constanța) prin depunerea unui dosar care cuprinde documentele prevăzute la
art. 3 din Anexa 2 la Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.70/20.05.2016, publicat în
Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 869/2015 cu modificări și completările ulterioare.
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.
Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma selecției va fi chemată/rechemată în
activitate, în corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și
obligațiile care decurg în aceasta.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
a. Evaloare psihologică;
b. Evaloare nivelului pregătirii 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.
Examinarea psihologică participă numai candidații declarați ”ADMIS” în urma verificării
dosarelor de înscriere.
Evaluarea psiohologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații sociocomportamentale, cu aprobarea Șefului Direcției Menagement Resurse Umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din
cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Baremele de promovare ale evaluării psihologice și a nivelului pregătirii fizice, locul și
perioada desfășurării lor se vor desfășura la sediul unității militare.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M55/107/2.587/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/gradat 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 penintenciare, cu
modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează
selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și
postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de fiecare candidat.
Înscrierele la selecție se fac la sediul U.M. 02078 Mangalia (U.M. 02078, str. Portului, nr.
32-324, loc. Mangalia, jud. Constanța), în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea în ”Viața

medicală”, iar concursul se va organiza și se va desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în ”Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la numărul 0241 751 358, interior 252.
Anunțul a fost publicat și în revista ”Viața medicală” nr. 47/2017.

