Unitatea Militară 02051 Constanţa scoate la concurs, în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M 70 din
25.05.2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind
chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor
de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile militare şi
structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, următorul post:
-Medic şef la Fregata “ Regele Ferdinand “- 221 din Flotila 56 Fregate a Flotei
din Statul Major al Forţelor Navale – medicină generală.
Condiţiile pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinului Ministrului
Apărării Naţionale nr. M 70 din 25.05.2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a
Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor ,în
vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi
chimist, în unităţile militare şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării
Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Înscrierea la selecţie se realizează la sediul unităţii(Portul Militar Constanţa,
Dana 0) prin depunerea unui dosar care cuprinde documentele prevăzute la Art. 3 din
Anexa 2 la Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M70 din 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 Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015 cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
a) Cererea de înscriere la selecţie, în carecandidatul menţionează postul pentru
ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie – document tipizat1;
b) Copia certificatului de naştere;
c) Copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
d) Fişa de examinare medicală – document tipizat1;
e) Fişă cu principalele date testare civilă – document tipizat1;
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Documentele tipizate se asigură prin grija unităţii, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul
legal, cu excepţia fişei de examinare medicală;

f) Certificat de cazier judiciar în original;
g) Diplomă de medic în copie2;
h) Certificatul de membru al colegiului medicilor cu drept de liberă practică
avizat pe anul în curs, în copie2;
i) Poliţă 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 lit.f), la art.541 alin.1 lit.d) sau lit.e),
respectiv la art.628 alin.1 lit.d) sau lit.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, în
original;
l) Formular de bază – date personale –document tipizat1, anexa 15 la HG 585/
2002 cu modificările şi completările ulterioare;
m) Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/ 2015.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de rezidenţiat 2017, domeniul
Medicină, conform site-ului oficial al Ministerului Sănătăţii – concurs naţional de
rezidenţiat şi este afişată la sediul unităţii militare.
Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată /
rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor, şi va dobândi calitatea de militar în
activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
a) Evaluare psihologică;
b) Evaluarea nivelului pregătirii fizice;
c) Examinarea medicală.
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.
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Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor;

La examinarea psihologică participă numai candidaţii declarat „Admis” în urma
verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii sociocomportamentale, cu aprobarea Şefului Direcţiei Generale Management Resurse
Umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de
specialitate din cadrul MApN.
Baremele de promovare ale evaluării psihologice şi a nivelului pregătirii fizice,
locul şi perioada desfăşurării lor se vor afişa la sediul unităţii militare.
Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/8.496/831/2014 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 rându
cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările
ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau
care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află
şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de fiecare candidat.
Înscrierile la selecţie se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariţia acestui anunţ iar concursul se va organiza şi se va desfăşura în perioada
cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Cpt.cdor Tudoraşcu Florian telefon
0241615563 şi Mmp Vlăescu Dumitru, persoana desemnată pentru organizare
concurs.

