ANUNȚ
Unitatea Militară 02052 Mamaia-Sat organizează examen de promovare în grad
profesional pentru un personal civil contractual

I.


II.

Postul pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional:
Medic primar în cadrul modulului “Asigurare medicală”

Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen:

 cerere de înscriere la examen, adresată comandantului Unității Militare 02052 Mamaia-Sat,
unitatea militară organizatoare.

III.

Condițiile generale și specifice:

 să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în funcția și gradul profesional în care este încadat;
 să fi obținut, de la ultima promovare, cel puțin trei calificative la evaluarea performanțelor
profesionale individuale, iar cel puțin două dintre acestea să fie de “foarte bine”.
IV.

Tipul probei de examen, locul, data și oradesfășurării acesteia:

 Probă scrisă;
 Sediul Unității Militare 02052 Mamaia-Sat;
 14.11.2017, orele 10.00.

V.

Tematica și bibliografia:

Tematica:
1. Asistența medicală primară în Armata României;
2. Reglementări privind statutul profesiei de medic cu drept de liberă practică în mediul militar;
3. Evaluarea medicală periodică a personalului din Armata României;
4. Organizarea unei facilități de tip ROL I;
5. Aplicarea principiilor privind managementul situațiilor cu victime multiple;
6. Evaluarea personalului cu situații medicale speciale care au sau nu legătură cu activitatea
militară;
7. Întocmirea de documente specifice cabinetului medical de unitate;
8. Modul de monitorizare a situației medicale a personalului.
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Bibliografia:
1. SMG 59 din 13.08.2008 - dispoziție pentru aprobarea listei cu medicamente și material sanitarfarmaceutic minim necesare facilităților medicale de tratament de nivel ROL I în teatrele de
operații;
2. Ordinul M 113 din 14.11.2008 – privind supravegherea stării de sănătate a personalului din
Ministerul Apărării;
3. Ordinul M 110 din 15.10.2009 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind asistența medicală și
farmaceutică în Ministerul Apărării Naționale pe timp de pace;
4. Ordinul MS 105 din 20.09.2010 – privind constituirea și funcționarea Serviciului Medical
Militar de Urgență;
5. Dispoziție A7599 din 20.03.2012 – Dispoziție pentru aprobarea măsurilor generale de
perevenire a tulburărilor somatoforme în perioada post-dislocare;
6. Ordinul M 124 din 16.10.2012 – privind organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de
expertiză medico-militară;
7. SMG 83 din 02.09.2013 – Dispoziție pentru aprobarea principiilor medicale ale
managementului operațional al situațiilor cu victimemultiple în structura de forțe;
8. Ordinul M 83 din 22.07.2014 – pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind
asistența medicală și farmaceutică în Ministerul Apărării Naționale pe timp de pace, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110/2009;
9. Ordinul M 97 din 02.09.2014 – pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior;
10. Dispoziție SMG 31 din 04.03.2016 – privind utilizarea procedurilor STANAG 2060 (Ed. 5)
“Identificarea materialelor medicale pentru instalațiile medicale din teren”;
11. Ordinul M 66 din 17.05.2016 – pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea,
organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară;
12. Ordinul M 70 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;
13. Dispoziție nr. A3958 din 26.04.2017 – Dispoziție privind aprobarea componenței trusei de
prim ajutor de bază și a truselor pentru acordarea asistenței medicale de urgență, pe categorii de
personal pentru structurile militare aflate în misiune.
Calendarul de desfășurare a examenului de promovare în grad profesional
Nr.
crt.
1.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII
Depunerea cereri de înscriere la examen

2.

Desfășurarea probei scrise

3.

Afișarea rezultatelor

DATA/ORA
CONTACT
30.11-04.12.2017
Telefon 4141/137
Intervalul orar 08.00-15.00
14.11.2017
Telefon 4141/137
Ora 10.00
14.11.2017
Telefon 4141/137
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4.
5.
6.

Până la ora 15.30
15.11.2017
Până la ora 14.00
15.11.2017
Până la ora 16.00
04.12.2017

Contestarea punctajului obținut de
candidat la examen
Soluționarea contestațiilor și comunicarea
rezultatului
Adoptarea măsurilor pe linie de personal
după furnizarea examenului de
promovare

Telefon 4141/137
Telefon 4141/137
Telefon 4141/137

NOTE:
-

Toate activitățile se desfășoară la sediul Unității Militare 02052 Mamaia-Sat Str. M5, nr. 12, județul
Constanța;

-

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modoficările și completările ulterioare,
după caz.

ȘEF AL PERSONALULUI
Locotenent colonel
Liviu LĂMUREANU
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