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Planificarea candidaților 

pentru examinarea medicală din cadrul concursului de admitere la 
Programul de studii postliceale cu durata de 1 an pentru formarea subofițerilor, arma comunicații și informatică, seria 2021-2022, 

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. Bălan Iulian 25.08.2021 
07.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spitalul Militar de 
Urgenţă               

 „Dr. Alexandru 
Popescu" –  

Focşani          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
PURTĂTORII DE OCHELARI – vor 

avea asupra lor și ultimul consult 
oftalmologic și ochelarii de vedere. 

-  RADIOGRAFIE PULMONARĂ (se 
poate efectua și la Centrul Militar de 
|Sănătate Buzău în urma unei 
programări la nr. de telefon 
0238/721603); 

-  PENTRU FETE: un test de sarcină 
sigilat. 

PENTRU MAI MULTE DETALII puteți 
să vă adresați la SMU Focșani la nr 
de telefon 0237/216400 interior 1514 

2. Cîrjeu  Ioana-Carleta 26.08.2021 
07.00 

3. Iuga Mario-Gabriel 25.08.2021 
07.00 

4. Frunzescu  Mihai 25.08.2021 
07.00 

5. Crețoi Valentin 25.08.2021 
07.00 

6. Boncu Ștefan-Cristian 25.08.2021 
07.00 

7. Chițimuș Ovidiu-Vasile 25.08.2021 
07.00 
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1.  Tudor Ștefan-Ionuț 27.08.2021 
07.00 

Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central 

„Dr. Carol Davila" –  
 Bucureşti 

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.  Mincu Sergiu-Marian 27.08.2021 
07.00 

3.  Gîlea Ionuț-Alin 27.08.2021 
07.00 

Nr. 
crt. 

Nume candidat Prenume candidat 
Data și ora 

programării  
Unitatea medicală unde 
se va desfășura testarea 

Documente și materiale necesare 

1. Lupu Răzvan-Ioan 26.08.2021 
07.00 

Spitalul militar de 
urgenţă „Dr. Alexandru 

Augustin" – Sibiu 

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; 
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  - Mască protecție. 
- o sumă de bani (minim 100lei) în cazul 
unor investigații suplimentare (ex. 
Radiografie) 

2. Ciorai Rahman-Gelen 01.09..2021 
07.00 

 
Spitalul Militar de 

Urgenţă „Dr. 
Alexandru Gafencu" – 

Constanța 

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. 


