
 
 

 

 

 
 UNITATEA MILITARĂ 01867 MIHAI BRAVU, DIN MINISTERUL APĂRĂRII 

NAŢIONALE, 
scoate la  

CONCURS 

 un post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de 

familie, în cadrul Cabinetului medical (cu staționar) / Servicii medicale /Batalion Sprijin a 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu. 

   

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1. să fie absolvent cu diplomă de licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior 

medical acreditate;  

2. să deţină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, 

potrivit reglementărilor în vigoare; 

3. vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni; 

4. să fie confirmați ca medici specialiști, în specialitatea medicală corespunzătoare 

postului vacant, să nu fi fost sancționați şi să nu se afle sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele 

prevăzute în Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

5.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată 

„admis”; 

            6.  abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea 

responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, exprimare 

logică, clară, precisă şi concisă, rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă, capacitate de 

autoperfecţionare. 

7.     cunoașterea limbii engleze – nivel mediu, neatestat; 

8.  cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu, neatestat. 

 

 Candidaţii vor depune la sediul Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu dosarul de 

înscriere la concurs care va cuprinde următoarele documente: 

• cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu, 

document tipizat; 

• curriculum vitae – model european; 

•  certificatul de cazier judiciar; 

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz; 

• copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist; 

• copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 

• 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, după caz; 



   

 

• dovada/înscrisul din care rezultă că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art.455 

alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din 

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 869/2015; 

• certificat medical din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din 

punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care 

candidează; 

• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

• 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. 01867 Mihai Bravu. 

 

       Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01867 Mihai Bravu, Strada Gării, nr. 2, Mihai 

Bravu, judeţul Giurgiu, în termen de 15 zile calendaristice de la  apariţia acestui anunţ; 

- preselecţia se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

înscriere la selecţie; 

- afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie se afişează 

la sediul unităţii organizatoare în cel mult 24 ore de la expirarea termenului pentru 

preselecţia dosarelor de concurs; 

- contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 zile lucrătoare, din 

momentul afişării acestora, şefului unităţii militare organizatoare (termen de soluţionare a 

contestaţiilor 2 zile lucrătoare de la depunere); 

- 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 3 (trei) 

probe în următoarea ordine: proba scrisă (proba 1), proba clinică sau practică (proba 2), analiza şi 

evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba 3). 

  La fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi „admis” la proba 

anterioară. 

Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, 

locul, data şi ora desfăşurării probelor de concurs, precum şi tematica şi bibliografia de concurs 

pentru postul de Medic specialist în cadrul U.M. 01867 Mihai Bravu, se pot obţine la sediul Unităţii 

Militare 01867 Mihai Bravu care organizează concursul şi de pe site-ul www.roaf.ro. 

 Persoană de contact: Slt. IORDACHE Ramona tel. 0762946414 sau Sg.maj. BUZEA Mihai 

tel. 0753546466. 

 

Tematică proba scrisă: 

1. Probleme medicale ale omului sănătos
1
 

2. Diagnosticul stării de sănătate
1
 

3. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală
1
 

4. Particularitățile consultației
1
 

5. Particularitățile diagnosticului
1
 

6. Particularitățile tratamentului
1
 

7. Supravegherea tratamentului
1
 

8. Dificultățile de diagnostic
1
 

9. Relațiile medicului cu asigurările medicale
1
 

10. Relațiile medicului cu pacienții săi
1
 

11. Drepturile pacienților și obligațiile medicului
1
 

12. Managementul cabinetului
1
 



 
 

 

13. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități
1
 

14. Atitudinea medicului în fața unor simptome comune(astenia, amețeala, adenopatia, 

dispneea, durerea toracică, palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale)
5
 

15. Afecțiunile respiratorii la adult(infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la adult, 

traheobronșita, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul 

bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară)
4,6,7

 

16. Afecțiunile cardiovasculare la adult (valvulopatiile, hipertensiunea arterială, cardiopatia 

ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficiența cardiacă, tromboflebitele)
4,6,7

 

17. Afecțiunile digestive la adult (gastritele acute și cronice, ulcerul gastro-duodenal, esofagita 

de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute și cronice, cirozele, colecistitele acute și cronice, litiaza 

biliară)
4,6,7,9

 

18. Afecțiunile renale la adult (infecțiile căilor urinare,glomerulonefritele acute și cronice, 

sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficiența renală acută și cronică)
4,6,8

 

19. Afecțiunile reumatice la adult (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular 

acut, poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic)
4,6,8

 

20. Afecțiunile metabolice la adult (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile 

și guta)4,6 

21. Afecțiunile hematologice la adult (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia 

feripriva, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile)
4,6

 

22. Afecțiunile endocrine la adult (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia și 

tetania)
4
 

23. Afecțiunile neurologice la adult (cefaleea, nevralgia de trigemen,ateroscleroza cerebrală, 

accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, 

boala Parkinson)
4,6

 

24. Afecțiunile psihice la adult (deficiența mintală, tulburările de personalitate și psihopatiile, 

depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție)
4,6

 

25. Afecțiuni dermatologice la adult (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, 

parazitozele cutanate și dermatitele infecțioase)
4
 

26. Afecțiuni ORL la adult (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele)
4,5

 

27. Afecțiuni oftalmologice (ochiul roșu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului)
4,5

 

28. Afecțiuni ginecologice și obstetricale (tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, 

cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicațiile sarcinii și ale 

nașterii, sarcina extrauterină)
4,6

 

29. Boli infecțioase la adult (rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, 

mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale toxiinfecțiile alimentare, boala diareică acută, 

bolile infecțioase cu transmitere sexuală)
4
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               NOTE: 

1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și 

completările ulterioare, după caz; 

2. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9

 – reprezintă numărul curent al bibliografiei 

  

 
 

 

 

 

                              
 


