
TABEL al U.M. 02523 București 
cu candidaţii care urmează să susțină testele eliminatorii de aptitudini pentru 

ocuparea funcţiilor militare vacante prin chemare/rechemare în activitate 
în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 

 
Nr. 
crt. Numele, prenumele tatălui 

şi prenumele 
candidatului/candidatei 

CI/Seria şi 
nr. 

Centrul Zonal de Selecţie şi 
Orientare/data prezentării în vederea 
susţinerii evaluării psihologice și a 

nivelului pregătirii fizice 04.11.2021/ora 

Unităţi sanitare din reţeaua 
M.Ap.N./data prezentării în 
vederea examinării medicale 

10.11.2021/ora 07.00 
1.  BENȚA Carolina-Maria 

ANDREEA-MARIA 
SB 976482 

C.Z.S.O. Alba-Iulia/04.11.2021/ora 08.00 
- A susținut evaluarea psihologică în data de 
12.05.2021 fiind declarat Admis 
- Participă la evaluarea nivelului de pregătire 
fizică 

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 
Alexandru Augustin” din Sibiu 

2.  CHIRIAC Emil GIGI-
COSMIN 
 

DZ 220544 
A susținut testele eliminatorii în data de 
04.08.2021 fiind declarat Admis 

Declarat Apt serviciu militar în 
baza deciziei medicale emisă în 
data de 11.08.2021 

3.  LĂȚEA Mihai-Nicușor 
PETRE-BOGDAN 

DZ 458520 

C.Z.S.O. Alba-Iulia/04.11.2021/ora 08.00 
- A susținut evaluarea psihologică în data de 
04.08.2021 fiind declarat Admis 
- Participă la evaluarea nivelului de pregătire 
fizică 

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 
Alexandru Augustin” din Sibiu 

4.  LUNGU George 
IONUȚ-IULIAN 
 

DZ 363708 
C.Z.S.O. Alba-Iulia/ 
04.11.2021/ora 08.00 

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 
Alexandru Augustin” din Sibiu 

5.  NICHIFOR Adrian 
SEBASTIAN-COSMIN 
 

NZ 075155 
C.Z.S.O. Breaza/ 
04.11.2021/ora 07.45 

Centrul medical de diagnostic şi 
tratament ambulatoriu al 
Ministerului Apărării Naţionale 
„Acad. Ştefan Milcu” Bucureşti 

6.  PETRACHE Gheorghe-
Ionică DANIEL-
FLORIN 

RX 735460 

C.Z.S.O. Breaza/04.11.2021/ora 07.45 
- A susținut evaluarea psihologică în data de 
04.08.2021 fiind declarat Admis 
- Participă la evaluarea nivelului de pregătire 
fizică 

Centrul medical de diagnostic şi 
tratament ambulatoriu al 
Ministerului Apărării Naţionale 
„Acad. Ştefan Milcu” Bucureşti 

 
Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis” sunt planificaţi pentru evaluarea psihologică 

şi a nivelului pregătirii fizice și se vor prezenta în data de 04.11.2021 la sediile centrelor zonale de 
selecţie şi orientare, astfel: 

- începând cu ora 07:45 - C.Z.S.O. Breaza, adresa: str. Republicii nr. 75, oraş Breaza, jud. Prahova 
– candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02547 Bucureşti); 
- începând cu ora 08:00 - C.Z.S.O. Alba-Iulia, adresa: B-dul Revoluţiei 1989 nr. 25A, municipiul 
Alba Iulia, jud. Alba – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02444 Sibiu); 
 
Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, este 

permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află 
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
(Bază: H.G.R. nr. 1130/22.10.2021 pentru modificarea Anexelor 2 și 3 din H.G.R. nr. 1990/2021) 

 
Numai candidații declarați „Admis” la evaluarea psihologică, participă la evaluarea nivelului de 

pregătire fizică care se desfășoară în aceeași dată 04.11.2021, la sediile centrelor zonale de selecţie şi 
orientare. 

Selecţia candidaţilor se va desfăşura pe parcursul unei zile de selecţie. 
 
Candidaţii vor avea asupra lor următoarele: cartea de identitate, adeverința de la medicul de familie, 

chestionarul de evaluare COVID-19, instrumente de scris de culoare albastru, echipament de protecție 
adecvat (mască, mănuși) și echipament sportiv. 

Nu se asigură candidaților cazare și masă. 
 



Note: 
 Adeverința emisă de medicul de familie trebuie să specifice: ,,clinic sănătos și nu se află în 

evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase. Eliberată 
pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul 
militar”; 

 candidații vor purta măști de protecție pe întreaga perioadă cât se află în incinta Centrului 
zonal de selecție și orientare, mai puţin pe timpul executării probelor sportive, unde se vor lua măsuri 
suplimentare în vederea prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

 se vor respecta măsurile de distanțare între candidați pe timpul selecției; 
 candidații se vor prezenta la selecție fără a avea asupra lor bagaje voluminoase. Bagajul 

candidaților se va depozita într-un rucsac de dimensiuni mici și se va rezuma la minimul necesar, astfel: 
1-2 prosoape curate, de mici dimensiuni, pe care le vor folosi la ștergerea mâinilor, după spălarea cu 
apă caldă și săpun; 2-4 măşti de protecţie; dezinfectant pentru mâini, într-o cantitate suficientă; hrană 
rece, neperisabilă; apă potabilă îmbuteliată; ustensile de scris culoare albastru. 

 nu vor putea participa la selecţie dacă, în urma efectuării triajului epidemiologic la intrarea în 
unitate prezintă simptome, temperatura peste 37,3o C sau din chestionarul de evaluare, referitoare la 
istoricul medical şi de călătorie rezultă suspiciuni de infectare cu COVID-19; 

 
După susținerea testelor eliminatorii de aptitudine evaluarea psihologică şi a nivelului pregătirii 

fizice, Centrele zonale de selecţie şi orientare eliberează fiecărui candidat o adeverință cu rezultatul 
obținut „Admis” sau „Respins”, care se anexează în original, la dosarul de înscriere al fiecărui candidat. 

 
Candidaţii declaraţi „Admis” la testele eliminatorii de aptitudine evaluarea psihologică şi a 

nivelului pregătirii fizice, sunt planificaţi pentru examinarea medicală și se vor prezenta pe data de 
10.11.2021, ora 07.00 în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naţionale, conform înscrierii 
în tabel în dreptul fiecărui candidat. 

Unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naţionale sunt: 
- Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al Ministerului Apărării Naţionale „Acad. 

Ştefan Milcu” Bucureşti - candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02547 Bucureşti); 
- Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu - candidaţii înscrişi pentru 

încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02444 Sibiu); 
 
Pentru efectuarea examinării medicale, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, fișa de 

examinare medicală eliberată de U.M. 02523 București și adeverința eliberată de medicul de familie. 
Rezultatul examinării medicale, consemnat în fișa medicală se aduce la cunoștința candidaților, prin 

grija structurii de specialitate din cadrul unităților sanitare unde au fost examinați. 
Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar 

în activitate. 
Fișa de examinare medicală completată, se anexează, în original, la dosarul de înscriere al fiecărui 

candidat. 
 

Testele eliminatorii de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare test 
participă doar candidaţii care au fost declaraţi „apt” / „admis” la proba anterioară. Eventualele contestaţii 
la testele eliminatorii se depun la structurile la care aplică aceste teste şi se soluţionează de către acestea 
potrivit reglementărilor specifice în baza cărora se efectuează. 


