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ANUNȚ 

ÎN VEDEREA EXAMINĂRII MEDICALE A CANDIDAȚILOR  
CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 
!!! La examinarea medicală vor fi planificați doar candidații declarați „ADMIS” în urma selecției aptitudinale 

din cadrul C.Z.S.O 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea sanitară 
militară la care 

candidații vor efectua 
examinarea medicală 

Arondarea județelor 
la unitățile sanitare 

militare 
Informații, documente și materiale necesare 

1 

Spitalul militar de 
urgenţă 

„Dr. Alexandru 
Augustin" – 

 Sibiu 

C.M.J. Alba 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.Z. Sibiu 

C.M.J. Hunedoara 

2 

Spitalul Clinic Militar 
de Urgenţă    

     „Dr. Iacob Czihac" –  
 Iaşi 

C.M.J. Suceava 
Candidații se programează singuri la nr. de tel.: 0232266268 sau 
0232266269 (interior 439), 0758114661 între orele 08.00-13.00. Persoană 
de contact: asist. TIRON Elena (informații și pe www.smuis.ro) 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.J. Botoşani 

C.M.Z. Iaşi 

C.M.J. Neamţ 

3 

Spitalul Militar de 
Urgenţă                     

„Dr. Alexandru 
Gafencu"  

 Constanţa 

C.M.J. Tulcea 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.Z. Constanţa 

C.M.J. Ialomiţa 

4 

Spitalul Clinic Militar 
de Urgenţă    

„Dr. Ştefan Odobleja"                          
Craiova 

C.M.J. Olt 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.J. Gorj 

C.M.Z. Dolj 

C.M.J. Mehedinţi 
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Nr. 
crt. 

Unitatea sanitară 
militară la care 

candidații vor efectua 
examinarea medicală 

Arondarea județelor 
la unitățile sanitare 

militare 
Informații, documente și materiale necesare 

5 

Spitalul Militar de 
Urgenţă     

„Dr. Ion Jianu" – 
 Piteşti                                                  

 

C.M.J. Argeş 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.J. Vâlcea 

C.M.J. Dâmboviţa 

6 

Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar 

Central „Dr. Carol 
Davila" –  
 Bucureşti 

C.M.J. Prahova 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 

-  Mască protecție. 

C.M.J. Teleorman 

C.M. J. Giurgiu 

C.M.J. Călăraşi 

7 

Spitalul Militar de 
Urgenţă 

  „Dr. Constantin 
Papilian" -     

Cluj-Napoca 

C.M.Z. Cluj Candidații vor avea asupra lor: 
- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 

 -  Mască protecție. 
 -  PENTRU FETE: ADEVERINȚĂ în urma unei 

EXAMINĂRI GINECOLOGICE 

C.M.J. Sălaj 

C.M.J. Mureş 

C.M.J. Bistriţa-Năsăud 

C.M.J. Maramureş 

C.M.J. Satu Mare 

8 

Spitalul Militar de 
Urgenţă   

  „Dr. Victor Popescu" 
Timişoara 

C.M.Z. Timiş 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 
-  ADEVERINȚĂ în urma unui CONSULT 

DERMATOLOGIC (cei programați până în data de 
23.08.2021) 

C.M.J. Arad 

C.M.J. Bihor 

C.M.J. Caraş-Severin 

9 

Spitalul Militar de 
Urgenţă                

 „Dr. Alexandru 
Popescu" –  

Focşani            

C.M.Z. Vrancea 

Candidații vor avea asupra lor: 
- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 
-  RADIOGRAFIE PULMONARĂ (se poate efectua și la 

Centrul Militar de Sănătate Buzău în urma unei 
programări la nr. tel. 0238 721 603); 

-  PENTRU FETE: un test de sarcină sigilat. 

C.M.J. Bacău 

C.M.J. Vaslui 

C.M.J. Buzău 
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Nr. 
crt. 

Unitatea sanitară 
militară la care 

candidații vor efectua 
examinarea medicală 

Arondarea județelor 
la unitățile sanitare 

militare 
Informații, documente și materiale necesare 

10 

Spitalul Militar de 
Urgenţă                          

„Regina Maria" – 
Braşov 

C.M.J. Covasna 
Candidații vor avea asupra lor: 

- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.J. Braşov 

C.M.J. Harghita 

11 

Spitalul Militar de 
Urgenţă                      

„Dr. Aristide Serfioti"  
 Galaţi                           

C.M.J. Brăila 

Candidații vor avea asupra lor: 
- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.J. Galaţi 

12 

Centrul Militar de 
Diagnostic şi 

Tratament al Armatei 
„Acad. Vasile Milcu” -                     

București 

C.M.J. Ilfov Candidații vor avea asupra lor: 
- Carte de identitate- original și copie; 
- Adeverință de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: 
„clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli 
cornice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să 
cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea examinării medicale 
la intrarea în sistemul militar”; 

- Rezultatul selecției aptitudinale CZSO; 
- Recipient urină cu probă urină; 
-  Mască protecție. 

C.M.S 1 Bucureşti 

C.M.S 2 Bucureşti 

C.M.S 3 Bucureşti 

C.M.Z. Bucureşti 

C.M.S 5 Bucureşti 

C.M.S 6 Bucureşti 

 


