
ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil 

contractual cu nivel de studii superioare  

din cadrul Unităţii Militare 01775 Medgidia 
 

               Unitatea Militară 01775 Medgidia din Ministerul Apărării Naţionale, scoate la concurs un post vacant 

de personal civil contractual prevăzut cu nivel de studii superioare, astfel:  

● UNITATEA MILITARĂ 01775 MEDGIDIA, scoate la concurs, în conformitate cu  prevederile 

Ordinului M.S. nr. 869 /2015, cu completările şi modificările ulterioare, următorul post:  

  - un post cu normă întreagă de medic, medicină generală la compartimentul Asigurare 

Medicală din Batalionul 345 Artilerie “Tomis”..     

CONDIŢIILE SPECIFICE necesare pentru ocuparea postului:  

1. este absolvent(ă) cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical 

acreditată în domeniul Medicină de familie; 

2. deţine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

3. este confirmat(ă) ca medic în specialitatea  medicală medicină de familie, nu a fost 

sancţionat(ă) 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 competările ulterioare; 

                   4    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, în situaţia în care va fi declarată “admisă” 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :  
a) acerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

b) copie xerox de pe diploma de licenţă  

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

d) dovada /înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 

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

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

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; 

f) cazierul judiciar; 

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

exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate; 

i) copia certificatului de naştere; 

j) fişa cu principalele date de stare civilă, document tipizat; 

k) copie după poliţa de asigurare malpraxis, după caz; 

l) formular de bază - date personale, document tipizat; 

m) 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. 

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni  şi se depun la dosar doar în termen de 

valabilitate 

Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:  

      - Înscrierea la concurs : se face la sediul Unităţii Militare 01775 Medgidia, strada Lupeni,                

nr. 51, judeţul Constanţa, în termen de 15 zile calendaristice de la  apariţia acestui anunţ în publicaţia 

Viaţa medicală şi afişarea la sediul unităţii; 

      - Selecţia : dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de înscriere la selecţie, perioadă în care candidaţii ale căror dosare sunt incomplete, le pot 

completa; 

      - 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 selecţia dosarelor de 

concurs; 

      - Contestaţiile : privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 zile lucrătoare, din momentul 

afişării rezultatului selecţiei, comandantului unităţii militare organizatoare ; 

      - Soluţionarea contestaţiilor : – în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei; 



NECLASIFICAT 

 

      -  Probele eliminatorii de aptitudini şi concursul : se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 

de zile de la publicare. 

Pentru examenul de medic medic, medicină generală la compartimentul Asigurare Medicală din 

Batalionul 345 Artilerie “Tomis” 

        

Tematica de concurs : 

1. Atitudinea M.F. în faţa unor simptome comune (astenia, ameţeală, adenopatia, dispneea, durerea 

toracică, palpitaţiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale)
(5)

 ; 

2. Afecţiunile respiratorii (traheobronşită, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul 

bronşic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară)
(4, 6, 7, 8)

 ; 

3. Afecţiunile cardiovasculare (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, 

cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficienţa cardiacă, 

tromboflebitele)
(4, 6, 7, 8)

; 

4. Afecţiunile digestive la adult (gastritele acute şi cronice, ulcerul gastro-duodenal, esofagita de 

reflux, cancerul gastric, hepatitele acute şi cronice, cirozele, colecistitele acute şi cronice, litiaza 

biliară)
(4, 6, 7, 8, 9)

; 

5. Afecţiunile renale (infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul nefrotic, 

litiaza renală, insuficienţa renală acută şi cronică)
(4, 6, 8, 9)

; 

6. Afecţiunile reumatice (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita 

reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic)
(4, 6, 8, 9)

; 

7. Afecţiunile metabolice (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile şi guta)
(4, 6, 8);

 

8. Afecţiunile hematologice (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feriprivă, leucemia 

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

; 

9. Afecţiunile endocrine (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofolia şi tetania)
(4);

 

10. Afecţiunile neurologice (cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrală, accidentele 

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

Parkinson)
(4, 6)

; 

11. Afecţiuni dermatologice (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gambă, micozele, parazitozele 

cutanate şi dermatitele infecţioase)
(4);

 

12. Afecţiuni ORL (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele)
(4, 5);

 

13. Afecţiuni oftalmologice (ochiul roşu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului)
(4, 5);

 

14. Boli infecţioase (rubeolă, rujeolă, varicelă, parotidită epidemică, scarlatină, mononucleoză, tusea 

convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase cu 

transmitere sexuală)
(4)

. 
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              Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.11.2021, ora 14.00. 

              Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 10.12.2021, ora 13.00. 

     Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, conţinutul 

dosarului de înscriere, locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de 

promovare a acestora, tematica, precum şi data concursului se pot obţine la sediul U.M. 01775 Medgidia, 

strada Lupeni, nr. 51, judeţul Constanţa. 

              Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0241822080 , interior 108. 

 


