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A N U N Ţ 

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de medic specialist 

(confirmat în specialitatea medicină de familie)  

din cadrul Cabinetului medical al Muzeului Naţional al Aviaţiei Române  

  

 

 

Unitatea militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează concurs/examen pentru încadrarea postului vacant de 

execuţie de medic specialist (confirmat în specialitatea medicină de familie) din cadrul 

Cabinetului medical al U.M. 01965 Bucureşti. 

 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

       1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01835 Bucureşti, în data de 09.11.2021, 

intervalul orar 09.00-12.00. 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 09.11.2021, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

 Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01835 

Bucureşti în data de 09.11.2021 până la ora 13.30. Persoană de contact mr. med. Oprea 

Georgiana, secretar, telefon 0213194000 int. 572. 
 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul    

U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro în data de 09.11.2021, ora 14.00. 

 2. Proba clinică/practică: se desfăşoară în data de 09.11.2021, începând cu ora 14.00 la 

sediul U.M. 01835 Bucureşti. 

 Rezultatul la proba clinică/practică se afişează în data de 09.11.2021 la sediul             

U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

 Eventuale contestaţii privind rezultatul probei clinice/practice se depun la sediul      

U.M. 01835 Bucureşti în data de 09.11.2021 până la ora 16.00. Persoană de contact mr. med. 

Oprea Georgiana, secretar, telefon 0213194000 int. 572. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba clinică/practică se afişează în 

data de 09.11.2021, până la ora 16.30,  la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

 Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 09.11.2021 la sediul la sediul    

U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 
 

NOTĂ: 

1. Eventualele contestaţii se depun după fiecare probă în parte; 

2. Rezultatul final al concursului nu se contestă; 

3. În cazul modificării/ abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de data 

susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/ 

înlocuitoare; 

4. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 
 


