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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant medic specialist în 

structura management al calităţii serviciilor de sănătate 

 
a) Numărul şi nivelul posturilor 

Postul pentru care se organizează concurs este de  medic specialist în structura management 

al calităţii serviciilor de sănătate a Unităţii Militare 02587 Bucureşti. 

 

b) Documentele solicitate candidaţilor 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:  

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02587 Bucureşti – se 

completează odată cu depunerea dosarului; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

 copia de pe diploma de licență şi certificatul de specialist confirmat în specialitatea 

sănătate publică și management sau medic specialist care să dețină aviz de liberă practică și un atestat 

de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății 

iar în cazul în care nu dețin atestatul de studii complementare în managementul serviciilor de 

sănătate, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul 

structurii de management al calității serviciilor de sănătate. 

 copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în  

specialitatea studiilor, în copie; 

 curriculum vitae – model European; 

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să 

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care 

candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

 adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa 

care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 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 - 

se completează odată cu depunerea dosarului. 

 

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

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

 

c) Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

Pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în structura management al calității 

serviciilor de sănătate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: 

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. dețin certificat de medic specialist confirmat în specialitatea sănătate publică și 

management sau de medic specialist care să dețină un atestat de studii complementare în 

managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății iar, în cazul în care nu 
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dețin atestatul de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate, au obligația de a-l 

obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al 

calității serviciilor de sănătate. 

Gradul profesional – medic specialist; 

Vechime în muncă: 4 ani; 

Vechime în specialitate: 4 ani (stagiu de rezidențiat terminat). 

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”; 

Abilităţi: comunicare, spirit de inițiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, 

rezistenţa la stres. 

 

d) Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală 

Condiţiile necesare 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. 

 

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

 17.11.2021, ora 10.00 - proba scrisă; 

 24.11.2021, ora 10.00 – interviul; 

 locul desfăşurării probelor: sediul U.M. 02587 Bucureşti. 
 

Tematica și bibliografia de concurs este cea de pe site-ul anmcs.gov.ro – anexa nr.1 – 

Bibliografia și tematica minimală pentru ocuparea prin concurs  a posturilor din cadrul structurii de 

management al calității serviciilor de sănătate. 
 

 

f) Calendarul de desfăşurare a concursului 

Nr. 

crt. 
Activitatea Perioada 

1 Publicarea anunţului 26.10.2021 

2 Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs 09.11.2021,  ora 14.00 

3 Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs  
10.11.2021, ora 08.00 -

11.11.2021, ora 13.00   

4 
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare la sediul unităţii 

organizatoare precum şi pe pagina de internet a unităţii  
12.11.2021, ora 14.00  

5 Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor  
12.11.2021, ora 14.00 – 

15.11.2021, ora 13.00 

6 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind selecţia dosarelor 
15.11.2021, ora 13.00 – 

16.11.2021, ora 13.00 

7 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selectarea 

dosarelor  
16.11.2021, ora 14.00 
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8 Data probei scrise 
17.11.2021, ora 10.00 – 

13.00 

9 Corectarea şi notarea lucrării scrise 
17.11.2021, ora 13.00 – 

18.11.2021, ora 13.00 

10 Data afişării rezultatului probei scrise  19.11.2021, ora 14.00 

11 Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă  
19.11.2021, ora 14.00 – 

22.11.2021, ora 13.00 

12 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind proba scrisă 
22.11.2021, ora 13.00 -

23.11.2021, ora 13.00 

13 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă  23.11.2021, ora 14.00 

14 Data interviului  24.11.2021, ora 10.00 

15 Data afişării rezultatului interviului 25.11.2021, ora 14.00 

16 Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul  
25.11.2021, ora 14.00 - 

26.11.2021, ora 13.00 

17 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind interviul 
26.11.2021, ora 13.00 

29.11.2021, ora 13.00 

18 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul  29.11.2021, ora 14.00 

19 Data afişării rezultatului final 02.12.2021, ora 14.00 

 
NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. 

Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

2. Toate anunțurile vor fi publicate la sediul UM 02587 Bucureşti, strada Mircea Vulcănescu, nr. 88, sect. 1, 

Bucureşti şi pe pagina de internet www.inmas.ro. 

3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după 

caz. 

4. Perioada în care medicul cu drept de liberă practică ocupă funcția de medic în cadrul structurii de management 

al calității serviciilor de sănătate nu constituie experiență profesională de medic și nu reprezintă vechime în specialitate 

necesară în vederea susținerii și promovării examenului de promovare în grad profesional, cu excepția medicului 

confirmat în specialitatea sănătate publică și management. 
 

 


