ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01969
- Câmpia Turzii -

ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru chemare/rechemare în activitate, în corpul
ofiţerilor în vederea ocupării funcţiilor de medici
Pentru postul de medic specialist medicină generală în detaşament căutare, salvare şi
evacuare medicală la Unitatea Militară 01969 cu sediul în str. Aerodromului nr.1 loc. Luna, jud.
Cluj:
Nr. Numele şi prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
Motivul
respingerii
crt.
dosarelor de concurs dosarului
1
BALOG CARMEN
Admis
Candidaţii nemulţumiţi de selecţia de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie
până la data de 31.07.2018, ora 15.00, conform art. 6, alin. (6) din anexa la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 869/2015.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii militare 01969 cu sediul în str.
Aerodromului nr.1 loc. Luna, jud. Cluj. Persoana de contact este Lt. Neagoe Ana-Maria tel.
0264368229, interior 110.
Candidaţii declaraţi „admis” în urma selecţiei dosarelor de concurs vor parcurge preselecţia
- 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfăşura în următoarea ordine:
1. evaluarea psihologică (efectuată la Centrul de Investigaţii Sociocomportamentale, str.
Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti)
2. evaluarea nivelului pregătirii fizice (susţinută la sediul Unităţii Militare nr. 01969 Câmpia
Turzii, str. Aerodromunlui nr. 1, loc. Luna, jud. Cluj);
3. examinarea medicală (efectuată la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
„Gl.dr.av. Victor Anastasiu”, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti –
contracost)
La fiecare probă eliminatorie participă numai candidaţii care au fost declaraţi „admis” la
proba anterioară.
Candidaţii declaraţi „apt” şi „admis” în urma desfăşurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe
teoretice și a unei probe practice/clinice.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului,
locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini precum şi organizarea concursului
se pot obţine la sediul unităţii.
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