
UNITATEA MILITARĂ 01043 CRAIOVA, DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, 
scoate la CONCURS 

 
            următorul post de conducere: 

-    Medic şef, grad profesional specialist medicină generală/ medicină de familie. 
            Candidaţii declaraţi "admis" în urma concursului vor fi chemaţi/rechemaţi în activitate, în 
corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care 
decurg din aceasta.  

Condiţiile generale pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării / rechemării 
în  activitate, în corpul ofiţerilor sunt prevăzute în Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 70, 
anexa 1, art.1 şi 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016. 
            Candidaţii vor depune la sediul Unităţii Militare 01043 Craiova dosarul de înscriere la 
concurs, care va cuprinde documentele prevăzute  în Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 70, 
anexa 2, art. 3, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016. 

      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. 01043 
Craiova, iar documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija structurii care organizează 
selecţia. 

 
Tematica de concurs: 
 
 - Legea nr.80/11.07.1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 
ulterioare, Monitorul Oficial al României, Partea I, 8 aprilie 2014.;  
 - Legea nr. 446/2006, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 491 din 18.07.2012;  
 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-30/21.03.2012, pentru aprobarea instrucţiunilor 
privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, 
cu modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 
05.04.2012;  
 - Contractul individual de muncă. Timpul de muncă şi timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  
 - Definiţia şi funcţiile M.F. – 1;  
 - Cabinetul şi echipa de lucru a M.F. – 2;  
 - Activitatea preventivă în M.F. – 1;  
 - Probleme medicale ale omului sănătos -1;  
 - Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane -1;  
 - Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare -1;  
 - Promovarea sănătăţii în M.F. -1;  
 - Diagnosticul stării de sănătate -1;  
 - Trecerea de la o stare de sănătate la starea de boală – 1;  
 - Particularităţile consultaţiei în M.F. -1;  
 - Particularităţile diagnosticului în M.F. -1;  
 - Particularităţile tratamentului în M.F. -1;  
 - Supravegherea tratamentului în M.F. – 1;  
 - Dificultăţile de diagnostic în M.F. – 1;  
 - Sinteza diagnostică şi terapeutică în M.F. – 1;  



 - Asistenţa medicală la domiciliu -1;  
 - Sănătatea şi patologia familiei -3;  
 - Ciclurile vieţii de familie -3;  
 - Relaţiile medicului de familie cu asigurările medicale -2;  
 - Relaţiile M.F. cu pacienţii săi -1;  
 - Drepturile pacienţilor şi obligaţiile M.F. -1;  
 - Posibilităţile şi limitele M.F. -1;  
 - Managementul cabinetului de M.F. -1;  
 - Planificarea familială şi metode contraceptive -4;  
 - Evaluarea stării de sănătate a unei colectivităţi -1;  
 - Atitudinea M.F. în faţa unor simptome comune ( astenia, ameţeala, adenopatia, dispneea, 
durerea toracică, palpitaţiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale). -5;  
 - Afecţiunile respiratorii la adult şi copil (infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, 
traheobronşita, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronşic, cancerul 
bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară) - 4, 6, 7, 8;  
 - Afecţiunile cardiovasculare la adult şi copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, 
hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficienţa 
cardiacă, tromboflebitele) -4, 6, 7, 8;  
 - Afecţiunile digestive la adult şi copil (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;  
 - Afecţiunile renale la adult şi copil (infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi 
cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficienţa renală acută şi cronică). -4, 6, 8, 9;  
 - Afecţiunile reumatice la adult şi copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul 
poliarticular acut, poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -4, 6, 8, 9;  
 - Afecţiunile metabolice la adult şi copil (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, 
hiperuricemiile şi guta) -4, 6, 8;  
 - Afecţiunile hematologice la adult şi copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia 
feripriva, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile) -4, 6;  
 - Afecţinile endocrine la adult şi copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, 
spasmofilia şi tetania) -4;  
 - Afecţiunile neurologice la adult şi copil (cefaleea nevralgia de trigemen, ateroscleroza 
cerebrală, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, 
polinevritele, boala Parkinson) – 4, 6;  
 - Afecţiunile psihice la adult şi copil (deficienţa mintală, tulburările de personaliatate şi 
psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuţie). -4, 6;  
 - Afecţiuni dermatologice la adult şi copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, 
micozele, parazitozele cutanate şi dermatitele infecţioase). -4;  
 - Afecţiuni O.R.L. la adult şi copil (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele) – 4, 5;  
 - Afecţiuni oftalmologice (ochiul roşu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4, 5;  
 - Afecţiuni ginecologice şi obstetricale (tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, 
cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicaţiile sarcinii şi ale naşterii, 
sarcina extrauterină) -4, 6;  
 - Boli infecţioase la adult şi copil (rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, 
mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, 
bolile infecţioase cu transmitere sexuală). 



            Înscrierea la concurs se face la sediul 01043 Craiova, judeţul Dolj, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicaţiile ,,Observatorul Militar" şi  ,,Viaţa Medicală". 

Tematica de concurs se găseşte afişată la sediul U.M. 01043 Craiova, Bld. Nicolae Romanescu 
nr. 221, judeţul Dolj. 

   Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, 
locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini precum şi organizarea concursului se 
pot obţine la sediul U.M. 01043 Craiova, Bld. Nicolae Romanescu nr. 221, judeţul Dolj. 
            Persoană de contact: VIOREANU Valentin, tel. 0251 425094, interior 111. 
 


