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UNITATEA MILITARA 01090 PREDEAL,  

DIN MINISTERUL APARARII NATIONALE, 
scoate la CONCURS  urmatorul post de conducere: 

- medic sef , statul major, specialitatea medicina generala/ medicina de familie. 

 Candidatii declarati câstigatori in urma concursului vor fi chemati/rechemati in activitate, in corpul 

ofiterilor si vor dobândi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si obligatiile care decurg din 

aceasta.  

 

CONDITIILE GENERALE pentru selectionarea candidatilor in vederea chemarii / rechemarii 

in  activitate, in corpul ofiterilor sunt cele prevazute la art. 1, alin. (1), lit. a) – i) din Anexa 1 la ordinul 

Ministrului Apararii Nationale nr. M 70/25.05.2016 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

421/3.VI.2016. 

            Indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1, alin. (1), a) – i) din Anexa 1 se declara pe proprie 

raspundere, in cuprinsul cererii de inscriere la selectie.  

 

CONDITIILE SPECIFICE (art. 2, Anexa 1) necesare pentru ocuparea postului  sunt:  

1. este absolvent(a) cu diploma de licenta a unei institutii de invatamânt superior medical 

acreditata in domeniul medicina de familie; 

2. detine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de libera practica, potrivit 

reglementarilor in vigoare; 

3. este confirmat(a) ca medic in specialitatea  medicala medicina de familie, nu a fost 

sanctionat(a) si nu se afla sub efectul vreunei sanctiuni dintre cele prevazute in Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare; 

4. Nivelul de acces la informatii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei 

care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii 

clasificate, in situatia in care va fi declarata “admisa”. 

 Candidatii vor depune la sediul Unitatii Militare 01090 Predeal dosarul de inscriere la concurs care va 

cuprinde urmatoarele documente: 

 cerere de inscriere la concurs adresata comandantului Unitatii Militare 01090 Predeal, document tipizat  

 copia certificatului de nastere; 

 copia cartii de identitate; 

 fisa de examinare medicala, document tipizat; 

 fisa cu principalele date de stare civila, document tipizat; 

 certificatul de cazier judiciar; 

 diploma de medic, in copie; 

 copia certificatului/adeverintei de confirmare in gradul profesional, conform cerintelor postului; 

 copia certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de libera practica, dupa caz, avizat pe 

anul in curs; 

 copie dupa polita de asigurare malpraxis, dupa caz; 

 dovada/inscrisul din care rezulta ca nu a fost sanctionat de catre colegiul de profil; 

 formular de baza - date personale, document tipizat; 

 



 2 din 2 

 

 

 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii 

nr. 869/2015; 

 adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa rezulte antecedentele medicale patologice si 

faptul ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic; 

 acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii 

autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator fisei postului, in 

conditiile in care este declarata „admis” la concurs. 

 Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi 

certificate pentru conformitate cu originalul de catre compartimentul resurse umane al U.M. 01090 Predeal, 

iar documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija structurii care organizeaza selectia. 

        

Procedura de concurs presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 

- inscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01090 Predeal, Str. Râsnoavei, nr. 1, oras Predeal, judetul 

Brasov, in termen de 15 zile calendaristice de la  aparitia acestui anunt si postarea lui la sediul unitatii la 

punctul de relatii cu publicul; 

- selectia dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii 

termenului de inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt incomplete, le pot 

completa; 

- afisarea rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor de participare la preselectie se afiseaza la 

sediul unitatii organizatoare in cel mult 24 ore de la expirarea termenului pentru selectia dosarelor de 

concurs; 

- contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de 2 zile lucratoare, din momentul 

afisarii rezultatului selectiei, comandantului unitatii militare organizatoare ; 

- solutionarea contestatiilor – in termen de 2 zile lucratoare de la depunerea contestatiei; 

- probele eliminatorii de aptitudini si concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 

de zile de la publicare. 

 Candidatii declarati „admis” in urma selectiei dosarelor de concurs vor parcurge preselectia - 3 (trei) 

probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfasura in urmatoarea ordine: evaluarea psihologica, evaluarea 

nivelului pregatirii fizice si examinarea medicala. 

  La fiecare proba eliminatorie participa numai candidatii care au fost declarati „admis” la proba 

anterioara. 

  Candidatii declarati „apt” si „admis” in urma desfasurarii tuturor probelor de aptitudini pot participa 

la concursul pentru ocuparea postului vacant, care consta in parcurgerea unei probe teoretice si a unei probe 

practice. 

  Informatii suplimentare privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului, locul, data 

si ora desfasurarii probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora,  precum si 

organizarea concursului se pot obtine la sediul sediul U.M. 01090 Predeal, Str. Râsnoavei, nr. 1, oras Predeal, 

judetul Brasov. 

 Persoane de contact: Jinga Nicolae si Stache Mihail-Ionut, tel. 0268455480, interior 105. 


