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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil 

contractual cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de 

familie, în cadrul în cadrul Cabinetului medical/ Asistenţă medicală/Compania protecţia 

forţei a Unităţii Militare 01877 Pantelimon. 
 
   

 

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, ai 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. să deţină poliţă de asigurare malpraxis valabilă; 

4. să nu fi fost sancţionat de către Colegiul medicilor; 

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.     apt medical. 

 

 Candidaţii vor depune la sediul Unităţii Militare 01877 Pantelimon dosarul de 

înscriere la concurs care va cuprinde următoarele documente: 

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01877 Pantelimon, document tipizat; 

 curriculum vitae – model european; 

 certificatul de cazier judiciar; 
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 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea

, în termen de valabilitate, 

potrivit legii, după caz; 

 diploma de licenţă şi certificatul de specialist, în copie; 

 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; 

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

sănătăţii nr. 869/2015; 

 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; 

 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 


; 

 chitanţă de plată a taxei de concurs; 

 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 „admisă” la concurs, document tipizat. 

 Taxa de concurs este 150 de lei.  

 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. 01877 Pantelimon. 

 

       Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01877 Pantelimon, Şoseaua de Centură, nr. 220, 

Pantelimon, judeţul Ilfov, 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. 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului şi 

se poate accesa pe site-ul www.ms.ro. 

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 Cabinetului medical al U.M. 01877 Pantelimon, se pot 

obţine la sediul Unităţii Militare 01877 Pantelimon care organizează concursul şi de pe site-ul 

www.roaf.ro. 

 Persoană de contact: Mr. med. Stan Claudiu tel. 021/352 25 00 int. 109 sau cpt. Muşat Ioana 

tel. 021/352 25 00 int. 301. 

                                                           
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.  
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. 
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