ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01991
Târgșoru Nou

UNITATEA MILITARĂ 01991 TÂRGȘORU NOU, DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE,

scoate la concurs următorul post de conducere:
-medic șef, asigurare medicală, specialist medicină de familie.
Candidaţii declaraţi ”admis” în urma concursului vor fi chemaţi/rechemaţi în activitate, în corpul
ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din
aceasta.
CONDIŢIILE GENERALE pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/
rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului apărării
naționale nr. M.70, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016, respectiv:
1. deţinerea cetăţeniei române şi a domiciliului stabil în România de cel puţin 6 luni, termen
calculat de la data depunerii cererii de înscriere la selecţie;
2. nu au fost condamnaţi, nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau
judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
3. nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, să se angajeze
în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
4. au vârsta de cel mult 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării selecţiei;
5. nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia românească şi nu sunt membri ai unor
organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
6. nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
7. nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau
asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează în scris că, la data
chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
8. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
9. îşi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii
clasificate, potrivit legii, în cazul în care sunt chemaţi în activitate;
10. medicii-femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile în situaţia în care, pe parcursul
susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la punctele 1, 3, 5-6, 9 şi 10 se declară pe proprie răspundere, în
cuprinsul cererii de înscriere la selecţie.
CONDIȚIILE SPECIFICE necesare pentru ocuparea posturilor, sunt:
1. este absolvent(ă) cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical
acreditată în domeniul medicină de familie;
2. deţine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
reglementărilor în vigoare;
3. este confirmat(ă) ca medic în specialitatea medicală medicină de familie, nu a fost
sancţionat(ă) şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi competările ulterioare;

Candidaţii vor depune la sediul Unităţii Militare 01991 Târgșoru Nou dosarul de înscriere la
concurs care va cuprinde următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01991 Târgșoru
Nou, document tipizat;
 copia certificatului de naştere;
 copia cărţii de identitate;
 fişa de examinare medicală, document tipizat;
 fişa cu principalele date de stare civilă, document tipizat;
 certificatul de cazier judiciar;
 diploma de medic, în copie;
 copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor
postului;
 copia certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz,
avizat pe anul în curs;
 copie după poliţa de asigurare malpraxis;
 dovada/înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;
 formular de bază - date personale, document tipizat;
 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 869/2015;
 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;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,
în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi
certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane al U.M. 01991
Târgșoru Nou, iar documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija structurii care organizează
selecţia.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
- înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01991, sat Târgșoru Nou, com. Ariceștii
Rahtivani str. Principală, judeţul Prahova, până la data de 07.01.2019, ora 16.00;
- selecţia dosarelor de concurs/verificarea condițiilor de participare la preselecție se
realizează până la data de 14.01.2019, ora 16.00, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt
incomplete, le pot completa;
- afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie se
afişează la sediul U.M. 01991 Târgșoru Nou și pe pagina de internet www.roaf.ro, în data de 15.01.2019;
- contestaţiile privind dosarele respinse se adresează comandantului unităţii militare
organizatoare până la data de 17.01.2019, ora 16.00;
- soluţionarea contestaţiilor – până la data de 21.01.2019, ora 16.00;
- probele eliminatorii de aptitudini şi concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
şi 90 de zile de la publicare.
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:
- evaluarea psihologică – prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale;
- evaluarea nivelului pregătirii fizice – prin grija structurii de specialitate din cadrul
Ministerului Apărării Naționale;
- examinarea medicală - prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării
Naționale (costurile se suportă de către fiecare candidat).
Rezultatele probelor eliminatorii de aptitudini nu pot fi contestate.

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 şi a
unei probe de interviu.
Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, locul, data
şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, precum şi
organizarea concursului se pot obţine la sediul U.M. 01991, sat Târgșoru Nou, com. Ariceștii Rahtivani,
judeţul Prahova și pe site-ul www.roaf.ro.
Persoană de contact: Drăghiceanu Ionuț, tel. 0244 380564.

