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Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republicată, 
cu modiicările ulterioare;
 i) adeverință eliberată de me-
dicul de familie din care să rezulte 
antecedentele medicale patologi-
ce și faptul că este apt din punct de 
vedere izic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 j) formular de bază-date perso-
nale – document tipizat;
 k) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevă-
zut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu modiicările și com-
pletările ulterioare;
 l) documente care atestă situa-
ția militară curentă a candidatului 
și, după caz, efectuarea pregătirii 
militare: copie a legitimației mili-
tare pentru militarii în activitate, 
copie a livretului militar pentru 
militarii în rezervă, respectiv ade-
verință eliberată de centrul militar 
zonal/județean/de sector pentru 
militarii rezerviști voluntari și 
pentru persoanele fără obligații 
militare (copia legitimației mili-
tare sau a livretului militar poate 
i înlocuită de adeverință eliberată 
de către unitatea militară de pro-
veniență, respectiv de centrul mi-
litar zonal/județean/de sector în a 
cărui evidență se ală candidatul);
 m) declarație pe propria răs-
pundere – document tipizat, con-
form modelului prevăzut în Anexa 
nr. 2 din Ord. ministrului Apărării 
Naționale nr. M.70/2016, cu com-
pletările și modiicările ulterioare;
 n) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalu-
lui.
 Documentele tipizate se asi-
gură candidaților prin grija U.M. 
02417 Focșani, se completează de 
candidați și se depun la dosar în 
termenul legal. Formularul de ba-
ză-date personale se completează 
de către solicitant în prezenta și 
sub îndrumarea unui reprezen-
tant al structurii de securitate din 
cadrul U.M. 02417 Focșani. Docu-
mentele prevăzute la lit. d), h) și i) 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate. Documentele prevăzute 
la lit. b), c), e)-g) și l) se prezintă și 
în original și se restituie după cer-
tiicarea copiilor.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea postului, iind 
aișată pe site-ul Ministerului Să-
nătății.
 Persoanele care vor i declara-
te câștigătoare în urma inaliză-
rii examenului/concursului vor i 

chemate/rechemate în activitate 
în corpul oițerilor în raport cu ve-
chimea în specialitatea studiilor 
în gradul militar corespunzător 
vechimii deținute în specialitatea 
studiilor și vor dobândi calitatea 
de cadru militar în activitate, cu 
drepturile și obligațiile ce decurg 
din aceasta, în special art. 8, alin. 2 
și 3 din Legea nr. 80/1995 cu com-
pletările și modiicările ulterioare, 
cadrele militare în activitate au 

obligația să participe la misiuni în 
afara teritoriului statului român, 
în funcție de cerințele Ministeru-
lui Apărării Naționale, pentru în-
deplinirea obligațiilor asumate de 
România prin convenții și tratate 
internaționale .
 Procedura de selecție presu-
pune parcurgerea următoarelor  
etape:
 – înscrierea candidaților;
 – veriicarea îndeplinirii con-
dițiilor de participare la preselec-
ție;
 – preselecția;
 – concursul/examenul;
 – efectuarea veriicărilor în 
vederea autorizării accesului la in-
formații clasiicate.
 Veriicarea îndeplinirii condi-
țiilor de participare la preselecție 
constă în analizarea dosarelor din 
punctul de vedere al conformității 
și corectitudinii documentelor de-
puse la dosar, precum și din punc-
tul de vedere al îndeplinirii condi-
țiilor pentru participarea la con-
curs prevăzute de Ord. ministrului 
Apărării Naționale nr. M.70/2016, 
cu modiicările și completările 
ulterioare și de dispozițiile art. 
6 din Anexa nr. 1 la Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu modiicările și com-
pletările ulterioare. 
 Candidații care până la data 
expirării termenului de înscriere 
au avut dosarele incomplete le pot 
completa în termen de 5 zile lucră-
toare de la expirarea termenului 
de înscriere la selecție.
 Contestațiile privind dosarele 
respinse se adresează, în termen 
de două zile lucrătoare din mo-
mentul aișării, conducătorului 
unității care are obligația de a le 
soluționa în termen de două zile 
lucrătoare de la depunere.
 Preselecția constă în parcur-
gerea următoarelor probe elimi-
natorii de aptitudini: a) evaluarea 
psihologică; b) evaluarea nivelu-
lui pregătirii izice; c) examinare 
medicală. Probele de aptitudini se 
desfășoară în ordinea prevăzută 
mai sus, iar la iecare probă parti-
cipă numai candidații care au fost 
declarați admis  la proba anteri-
oară. La examinarea psihologică 

participă numai candidații decla-
rați admis  în urma veriicării do-
sarelor de înscriere.
 Evaluarea psihologică se des-
fășoară prin grija Centrului de in-
vestigații socio-comportamentale, 
cu aprobarea șefului Direcției ge-
nerale management resurse uma-
ne din cadrul Ministerului Apărării 
Naționale.
 Evaluarea nivelului pregăti-
rii izice se desfășoară prin grija 
structurii de specialitate din ca-
drul Ministerului Apărării Națio-
nale.
 Baremele de promovare pri-
vind evaluarea psihologică și nive-
lul pregătirii izice, locul și perioa-
da desfășurării lor se vor comunica 
ulterior candidaților prin aișare la 
sediul și pe site-ul unității.
 Examinarea medicală se des-
fășoară în conformitate cu preve-
derile Ordinului nr. M.55/107/2.
587/C/10.357/210/496/831/2014, 
cu modiicările și completările 
ulterioare, în cadrul unităților și 
structurilor sanitare care orga-
nizează selecția sau care asigură 
expertiza medicală de specialitate 
pentru personalul unității unde 
se ală postul vacant, iar costurile 
acesteia se suportă de către iecare 
candidat.
 Înscrierile la selecție se fac la 
sediul U.M. 02417 Focșani, în ter-
men de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în Viața medicală .
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la microstructura șef al per-
sonalului , tel.: 0237.216.400, int. 
1600.

UNITATEA MILITARĂ 02310 
SIBIU din cadrul Ministerului 
Apărării Na ionale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modiicările ulterioare, ur-
mătoarele posturi de personal civil 
contractual:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist conirmat în spe-
cialitatea Medicină de familie la 
Cabinetul medical;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist conirmat în spe-
cialitatea Stomatologie generală 
la Cabinetul de Medicină dentară.
 Condițiile generale și speciice 
pentru selecționarea candidaților 
vor i aișate la sediul unității.
 Candidații vor depune la sediul 
U.M. 02310 Sibiu dosarul de în-
scriere la concurs care va cuprinde 
următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la con-
curs adresată comandantului U.M. 
02310 Sibiu, document tipizat și 
eliberat de către unitatea organi-
zatoare, în care se menționează 
postul pentru care dorește să con-
cureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certiicatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de conirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști – după caz;
 c) copie a certiicatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la 
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republicată, 
cu modiicările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) certiicat de cazier judiciar;
 g) certiicat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere izic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
j) acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind ve-
riicarea în vederea obținerii au-
torizației de acces la informații 
clasiicate sau a certiicatului de 
securitate, corespunzător ișei 
postului, în condițiile în care este 
declarată admis  la concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate. Actele prevăzute a i de-
puse în copie se prezintă însoțite 
de documentele originale pentru 
a i certiicate pentru conformita-
te cu originalul de către Compar-
timentul Resurse Umane al U.M. 
02310 Sibiu, iar documentele ti-
pizate se asigură candidaților prin 
grija structurii care organizează 
selecția.
 Procedura de concurs presu-
pune parcurgerea următoarelor  
etape:
 – înscrierea la concurs – se 
face la sediul U.M. 02310 Sibiu, 
str. Avrig nr. 2-4, municipiul Sibiu, 
județul Sibiu, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț în Viața medicală ;
 – selecția dosarelor de con-
curs se realizează în termen de 5 
zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de înscriere la selecție, 
perioadă în care candidații ale că-
ror dosare sunt incomplete le pot 
completa;
 – aișarea rezultatelor veri-
icării îndeplinirii condițiilor de 
participare la preselecție se face 
la sediul unității organizatoare în 
cel mult 24 de ore de la expirarea  

termenului pentru selecția dosa-
relor de concurs;
 – contestațiile privind dosare-
le respinse se adresează, în termen 
de două zile lucrătoare din mo-
mentul aișării rezultatului selec-
ției, comandantului unității mili-
tare organizatoare;
 – soluționarea contestațiilor – 
în termen de două zile lucrătoare 
de la depunerea contestației;
 – concursul se organizează în 
perioada cuprinsă între 31 și 90 de 
zile de la publicare.
 Informații suplimentare pri-
vind condițiile generale și specii-
ce pentru ocuparea posturilor, or-
ganizarea concursului și tematica 
se pot obține la sediul U.M. 02310 
Sibiu. Persoane de contact: loco-
tenent-colonel Vrînceanu Iulian, 
cpt. Zaharia Cristian, p.c.c. Mincu 
Adina-Luiza, tel.: 0269.210.586, 
int. 405 (Resurse Umane U.M. 
02310 Sibiu).

CENTRUL NA IONAL 
CLINIC DE RECUPERARE 
NEUROPSIHOMOTORIE COPII 
DR. NICOLAE ROBĂNESCU  

BUCURE TI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modiicările ulterioare,  
următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist conirmat în 
specialitatea Medicină izică și de 
reabilitare în cadrul Secției clini-
ce Recuperare neuropsihomotorie 
copii;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar conirmat în spe-
cialitatea Genetică medicală în 
cadrul Laboratorului de Analize  
medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-

ză postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certiicatul de specia-

list sau primar pentru medici, me-

dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de conirmare în gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
 c) copie a certiicatului de 
membru al organizației profesio-

nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancțiunile prevăzute la art. 
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la 
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății, republicată, 
cu modiicările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certiicat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere izic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru pos-

tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;

Doppler Clinic,
cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 223,

dorește colaborarea cu doi tineri medici cardiologi, 
part-time sau full-time.

Venitul, în funcție de program și de investigațiile efectuate, între 
10.000 și 20.000 de lei.
Telefon: 0733.139.179.

Caut medic specialist în Medicina de familie pentru 
cedare praxis în nordul Fran ei. Certiicatul de 

conformitate i cunoa terea limbii franceze sunt 
obligatorii. Telefon 00336.84.78.92.44.
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