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ROMÂNIA          

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE        

UNITATEA MILITARĂ 02587 BUCUREŞTI 

  
 

ANUNŢ 

 

 
Unitatea Militară 02587 Bucureşti scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi vacante: 

- medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă la Laboratorul endoscopie; 

- medic specialist confirmat în specialitatea O.R.L. la Cabinetul somnologie. 

 

Condiţiile generale necesare în vederea înscrierii la concurs: 

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. Nivelul studiilor:  

a. sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de învăţământ superior medical 

acreditate; 

b. deţin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

c. sunt confirmaţi ca medici specialişti, în specialitatea corespunzătoare postului pentru care se 

concurează, şi nu au fost sancţionaţi 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 completările ulterioare. 

2. Gradul profesional – medic specialist confirmat în specialitatea corespunzătoare postului pentru 

care se concurează; 

3. Vechime în muncă: 5 ani; 

4. Nivel de acces la informaţii clasificate: secret de serviciu. Presupune acord scris al candidatului 

privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în 

care acesta este declarat „admis”; 

5. Abilităţi: comunicare, lucru în echipă, rezistenţa la stres. 

 

Termen de înscriere la selecţie – 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs: 

file:///C:/Users/spirescu.corina/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp658670/00172589.htm


 

2 din 2 

 

a) cererea în care se menţionează postul pe care se doreşte să concureze, adresată 

comandantului U.M. 02587 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului; 

b) diploma de medic, în copie; 

c) certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în 

copie; 

d) certificatul de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat 

pe anul în curs, în copie; 

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

455 alin. (1), lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

sănătăţii nr. 869/2015; 

g) certificatul de cazier judiciar; 

h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează 

i) copia cărţii de identitate; 

j) dosar cu şină. 

 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă 

vechimea în muncă se prezintă în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 

 

 Tematica de concurs/examen este cea publicată pe site-ul ministerului sănătăţii pentru examenul de 

medic specialist. 

Contestaţiile privind dosarele respinse se depun în termen de două zile lucrătoare din momentul 

afişării. 

 

Probele de concurs/examen sunt: 

 analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice; 

 proba scrisă; 

 proba clinică sau practică. 

Probele se susţin în ordinea menţionată mai sus. 

Datele şi locul desfăşurării probelor vor fi comunicate ulterior. 

 Rezultatul concursului/examenului se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la 

terminarea concursului. 

 Contestaţiile se vor adresa, în scris, în termen de două zile lucrătoare, iar rezultatele lor vor fi 

comunicate în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora. 

 

 

 

 

 

Depunerea dosarelor se va face la sediul U.M. 02587 Bucureşti, strada Mircea Vulcănescu, nr. 88 

sector 1, Bucureşti. 

Date de contact: telefon: 021/318.72.49, 021/318.73.46, int. 128 
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