
1 din 6  

                               ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATE MILITARĂ 01812 MOARA VLĂSIEI 

 

 

 

 

 

 
 

Planul de desfăşurare şi graficul calendar  

al activităţilor privind concursul/ examenul de încadrare a postului vacant de şef cabinet medical, cabinet medicină dentară  

 

 

Postul vacant: 

  Şef cabinet medical, cabinet medicină dentară la Grupul Protecţia Forţei. 
 

Bază legală:  

- Legea 53/ 2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70/2016, pentru aprobarea condiţiilor şi a metodologiei privind chemarea/rechemarea  în 

activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile 

sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a 

posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de 

laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Avizul ministrului apărării naţionale, transmis cu adresa nr. A1- 12078 din 19.12.2018 a şefului Serviciului Personal şi Mobilizare din Statul 

Major al Forţelor aeriene; 

- Avizul Colegiului Medicilor dentişti transmis cu adresa nr. 133 din 20.12.2018. 
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PUBLICAREA 

1.  

Solicitarea avizului Colegiului Medicilor Dentişti 

Ilfov, pentru publicarea anunţului privind concursul 

pentru ocuparea postului vacant, la unitatea militară 

01832 Moara Vlăsiei. 

20.12.2018 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  

2.  
Publicarea anunţului, într-un ziar cu profil militar, 

privind concursul pentru ocuparea postului vacant. 
16.01.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  

3.  

Publicarea anunţului, într-un ziar central cu profil 

medical, privind concursul pentru ocuparea 

postului vacant. 
18.01.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1 
Cu cel puţin 15 zile lucrătoare 

înainte de data stabilită pentru 

prima probă a concursului  

4.  

Publicarea anunţului, pe pagina de internet a 

unităţii militare 01835 Bucureşti, privind 

concursul pentru ocuparea postului vacant. 
18.01.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1 
Cu cel puţin 15 zile lucrătoare 

înainte de data stabilită pentru 

prima probă a concursului  

5.  
Afişarea anunţului la sediul unităţii privind 

concursul pentru ocuparea posturilor vacante. 
18.01.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1 
Cu cel puţin 15 zile lucrătoare 

înainte de data stabilită pentru 

prima probă a concursului  

DEPUNEREA ŞI PRESELECŢIA DOSARELOR 

6.  

Depunerea dosarelor de participare la concurs, de 

către personalul care îndeplineşte condiţiile de 

participare. 

18.01.  - 04.02.2019/  

ora 15.
00

 
Candidaţii 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

În termen de 15 zile 

calendaristice de la data afişării 

anunţului, conform datei limită 
de depunere a dosarelor 

specificată în anunţ 

7.  
Preselecţia şi completarea dosarelor de participare 

la concurs. 
05.02.  - 11.02.2019/  

ora 15.
00

 

Membrii comisiilor de concurs şi 

secretarii acestora 

 

Candidaţii 

în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data expirării termenului de 
înscriere 

8.  
Întocmirea procesului verbal privind dosarele 

admise şi/sau respinse şi afişarea la sediul unităţii.  
12.02.2019/ ora 15.

00
 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1 

În termen de cel mult 24 ore de 

la expirarea termenului de 5 zile 
lucrătoare de la data depunerii 

dosarelor specificată în anunţ 
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9.  Depunerea contestaţiilor 
13.02. - 14.02.2019/ 

 ora 15.
00

 
Candidaţii 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

 

10.  Soluţionarea contestaţiilor 
15.02. - 18.02.2019/ ora 

15.
00

 
Candidaţii 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

În termen de 2 zile 

lucrătoare de la data 

depunerii 

contestaţiilor 

11.  
Afişarea anunţului privind soluţionarea 

contestaţiilor 
18.02.2019/ ora 15.

00
 

Membrii comisiilor de concurs şi 

secretarii acestora 

în cel mult 24 ore de 

la expirarea 

termenului pentru 

preselecţia dosarelor 

de concurs 

12.  Examinare psihologică 19.02.2019 Candidaţii 

Secţia 

Psihologică a 

Armatei 

 

13.  Afişarea rezultatelor la examinarea psihologică 19.02.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  

14.  Evaluarea nivelului de pregătire fizică 20.02.2019 Candidaţii 
Ofiţerul cu 

pregătirea fizică 
 

15.  
Afişarea rezultatelor la evaluarea nivelului de  

pregătire fizică 
20.02.2019 

ora 15.00 

Ofiţerul cu 

pregătirea fizică 
Şef A1  
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16.  Examinare medicală 21.02-22.02.2019 Candidaţii 
Policlinica 

Cobălcescu 
 

17.  Depunerea contestaţiilor 
25.02.2019 

ora 15.00  
Candidaţii 

Policlinica 

Cobălcescu 
 

18.  Soluţionarea contestaţiilor 26.02-27.02.2019 
Policlinica 

Cobălcescu 
Medic şef  

19.  Afişarea rezultatelor  contestaţiilor  
27.02.2019 

ora 15.00  

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  

PROBA SCRISĂ 

20.  Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 28.02.2019 Membrii comisiei de concurs   

21.  Desfăşurarea probei scrise 
28.02.2019 începând cu 

ora 10.00 
Candidaţii 

Membrii comisiei 

de concurs 
Durata probei scrise 

nu poate depăşi 3 ore  

22.  Notarea probei scrise 28.02.2019 Membrii comisiei de concurs  

23.  Anunţarea rezultatelor  28.02.2019 Membrii comisiilor de concurs  

24.  Depunerea contestaţiilor 28.02.2019 Candidaţii  

Membrii comisiei 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

Maxim 1 oră de la 

anunţarea rezulatetlor 
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25.  Soluţionarea contestaţiilor  01.03.2019 
Membrii comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor 
 

26.  Afişarea rezultatelor contestaţiilor 01.03.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  

PROBELE  CLINICĂ ŞI PRACTICĂ 

27.  Desfăşurarea probelor clinice şi practice  04.03. – 05.03.2019 Candidaţii 
Membrii comisiei 

de concurs 
 

28.  Afişarea rezulatelor la probele clinice şi practice 06.03.2019 Membrii comisiei de concurs  

29.  Depunerea contestaţiilor  06.03.2019 Candidaţii 
Membrii comisiei 

de concurs 
 

30.  Soluţionarea contestaţiilor 07.03.2019 
Membrii comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor 
 

31.  Afişarea rezultatelor contestaţiilor 07.03.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  

32.  Afişarea rezulatelor finale ale concursului 08.03.2019 

Responsabilul 

nominalizat din 

cadrul A1 

Şef A1  
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33.  Prezentarea candidatului la post 
La emiterea ordinului de 

chemare în activitate 
Şef A1 

În intervalul  

 25.03- 08.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


