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Planificarea candidaților 

pentru examinarea medicală din cadrul concursului de admitere la 
Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani pentru formarea maiștrilor militari, arma comunicații și informatică, seria 2021-2023, 

beneficiar Ministerul Apărării Naționale 
 

Nr. 
crt. 

Nume candidat Prenume candidat 
Data și ora 

programării  
Unitatea medicală unde 
se va desfășura testarea 

Documente și materiale necesare 

1. Popa Mihai-Cristian 24.08.2021 
07.00 

Centrul Militar de 
Diagnostic şi Tratament al 

Armatei „Acad. Ștefan 
Milcu” -                     

București 

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. 

2. Toma Iulian 24.08.2021 
07.00 

3. Poncea Ovidiu-Eduard 24.08.2021 
07.00 

4. Zaharia Teodor 24.08.2021 
07.00 

5. Suciu Eduard-Marcus 24.08.2021 
07.00 

Spitalul Militar de Urgenţă                          
„Regina Maria" – 

Braşov 

 
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. 

6. Burcă Ovidiu  24.08.2021 
07.00 

7. Pop  Rafael-Adrian 24.08.2021 
07.00 

Spitalul Militar de Urgenţă 
  „Dr. Constantin Papilian" 

-     
Cluj-Napoca 

 
 
 

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 

8. Lorinț  Ana-Maria 25.08.2021 
07.00 
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9. Hojda  Alexandru 24.08.2021 
07.00 

 
 
 
 
 
 
 

Spitalul Militar de 
Urgenţă 
  „Dr. Constantin Papilian" 

-     
Cluj-Napoca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

10. Dărăban  Emilia-Larisa 25.08.2021 
07.00 

11. Afrim Beatrice-Anemona 25.08.2021 
07.00 

12. Nati  Flaviu-Dumitru 24.08.2021 
07.00 

13. Băbuțan  Cosmin-Valentin 24.08.2021 
07.00 

14. Ganea  George 24.08.2021 
07.00 

15. Muj  Andreea-Melisa 25.08.2021 
07.00 

16. Târziu  Bogdan-Marius 24.08.2021 
07.00 

17. Deac Adrian-Daniel 24.08.2021 
07.00 


