ANUNŢ
„Unitatea Militară 02040 Tuzla scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului
Ministrului Apărării Naţionale nr.M.70 din 20.05.2016, ale Ordinului Ministrului Apărării
Naţionale nr.M.123 din 04.10.2017 şi ale Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr.M.124
din 04.10.2017 următorul post, (publicat în “VIAŢA MEDICALĂ în data de 01 Dec. 2017):
- Medic şef la asigurare medicală la structuri de sprijin decizional la Grupul 256
Elicoptere din Flotila 56 Fregate a Flotei din Statul Major al Forţelor Navale, funcţie
militară, medicină generală, cu drept de liberă practică, gradul funcţiei locotenent-colonel.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art.3 din Anexa 2 la
Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.M.70, completat cu documentele prevăzute la art.6
alin.2 lit.d) din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea
căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
b) copia certificatului de naştere;
c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
d) fişa de examinare medicală - document tipizat*;
e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) diploma de medic, în copie**;
h) certificatul de membru al organizaţiei profesionale/colegiul de profil, avizat pe anul în
curs, în copie**;
i) poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
j) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute
la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin.
(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
k) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale
patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;
l) formular de bază-date personale - document tipizat*;
m) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 869/2015.
* Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija unităţii, se completează de către
candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
Preselecţia, în sensul prevăzut de M70/2016, constă în parcurgerea următoarelor probe
eliminatorii de aptitudini:
a) evaluare psihologică;
b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
c) examinare medicală
La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi "admis" în urma verificării
dosarelor de înscriere.
Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă
participă numai candidaţii care au fost declaraţi "admis" la proba anterioară.

Baremele de promovare ale evaluării psihologice şi ale nivelului pregătirii fizice, precum
şi locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior. Examinarea medicală se
desfăşoară 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 unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru
candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în
activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
Locul şi perioada desfăşurării examinării medicale se vor comunica ulterior.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de rezidenţiat în domeniul medicină 2017,
fără punctele 29, 30, 31, 32, şi va fi afişată la sediul unităţii.
Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în
activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu
drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
Depunerea dosarelor se face la sediul Unităţii militare 02040, Str. Aerodromului, Loc
Tuzla, Jud. Constanţa, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestui anunţ în
“Viaţa Medicală”
In perioada de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor se
va face verificarea condiţiilor de participare la preselecţie şi se pot completa dosarele
incomplete.
Concursul se va organiza şi se va desfăşura în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de
la publicarea în „Viaţa medicală”, la o dată anunţată ulterior.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0241.747.592, interior 102, 145.

