ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant
de execuție de Inspector de specialitate debutant, din cadrul Atelierului
mentenanță dispozitive medicale, Secția mentenanță și deservire
Postul vacant pentru care se organizează concurs este de Inspector de specialitate debutant,
din cadrul Atelierului mentenanță dispozitive medicale, Secția mentenanță și deservire a U.M.
02464 Bucureşti.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
cerere de înscriere la concurs adresată şefului unităţii militare 02464 Bucureşti; curriculum vitaemodel european; certificatul de cazier 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 cerificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până
la data desfăşurării primei probe a concursului; copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copii ale documentelor de studii; copii ale
documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; copia carnetului de
muncă, conformă cu originalul şi /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi /sau în specialitatea studiilor; adeverinţă medicală 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; 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.
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în
vederea verificării conformităţii cu aceste.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.08.2019, ora 15.00
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr.
7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana
de contact P.c.c. Spirescu Alexandrina, secretar, telefon. 021/3195842, int. 132.
Condițiile generale 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.
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Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare;
2.vechime în specialitatea studiilor superioare: nu este necesară;
3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel
mediu;
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”;
5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de adaptare
la specificul instituției, perfecționarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile
publice.
Rezultatele selecției dosarelor de concurs se afişează în data de 02.09.2019, la sediul U.M.
02464 Bucureşti din Str. Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42),
sector 6 şi pe pagina de internet a unității;

Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun în
data de 03.09.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str. Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin
strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura resurse umane, persoana
de contact P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.42 int. 132;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afișează în data de 04.09.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi pe
pagina de internet a unității;
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str. Drumul Taberei nr.
7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de
09.09.2019, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 10.09.2019, la sediul U.M. 02464
Bucureşti din Str. Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr.
42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a unității;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02464
Bucureşti din Str. Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr.
42), sector 6 Bucureşti, în data de 11.09.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.
Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.42 int. 132.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
12.09.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi pe pagina de internet
a unității;
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din
Str. Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6
Bucureşti, în data de 13.09.2019, ora 10.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 16.09.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti,
strada Drumul Taberei , nr. 7G şi pe pagina de internet a unității;
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02464
Bucureşti din Str. Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr.
42), sector 6 Bucureşti, în data de 17.09.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.
Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.42 int. 132.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afișează în data de
18.09.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi pe pagina de internet
a unității.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 19.09.2019, la sediul U.M. 02464
București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet a unității.
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Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate debutant:
Tematica:
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare:
a) Titlul XX - Dispozitive medicale;
2. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1008/2016 privind apobarea Normelor metodologice de
aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la
avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale;
3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare;
4. Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 05.04.2017
privind dispozitivele medicale.
5. Ordinul MSF/CNCAN nr. 285/79/2002 - Norme privind radioprotecţia persoanelor în
cazul expunerilor medicale.
Bibliografia:
1.www.anm.ro/dispozitive-medicale/legislatie/legi-ordonante-si-hotarari-de-guvern/
2. www.anm.ro/dispozitive-medicale/legislatie/ordine-de-ministru
3. www.anm.ro/dispozitive-medicale/legislatie/directive-si-regulamente
4. CELEX_32017R0745_RO_TXT.pdf
NOTE:
1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul
final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după
caz.
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