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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. Pașol Gabriel-Daniel 31.08.2021 

 
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 
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1.  Rădulescu Silviu-Adrian 30.08.2021 
07.30 

Spitalul Militar de Urgenţă   
„Dr. Victor Popescu" 

Timişoara 

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) 

1.  Sas  Adrian-Raul 01.09.2021 
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 
susținerea examinării medicale la intrarea în 
sistemul militar”; 

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

-  Mască protecție; 
-  PENTRU FETE: ADEVERINȚĂ în urma 
uneiEXAMINĂRI GINECOLOGICE. 

2.  Moale  Alin 01.09.2021 
07.00 

3.  Milăşan   Cătălin 01.09.2021 
07.00 

4.  Pop  Cătălin-Cornel 01.09.2021 
07.00 

5.  Sologub  Ionuț-Darius 01.09.2021 
07.00 

6.  Tomșa  Sebastian-Cosmin 01.09.2021 
07.00 

7.  Mîrza Raul-Cătălin 01.09.2021 
07.00 

8.  Croitor   Cristian-Vasile 01.09.2021 
07.00 

9.  Bondor Cristian-Alexandru 02.09.2021 
07.00 

10.  Ivașcu  Paul-Adrian 02.09.2021 
07.00 
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11.  Moga  Vlad-Petruț 02.09.2021 
07.00 

12.  Boca   Raul-Ciprian 02.09.2021 
07.00 

13.  Horvat  Darius-Silviu-Emil 02.09.2021 
07.00 

14.  Donat Lavinia-Denisa 02.09.2021 
07.00 

15.  Hojda  Alexandru 02.09.2021 
07.00 

1.  Radu Adrian-Florin 02.09.2021 
07.00 

Spitalul Militar de 
Urgenţă     

„Dr. Ion Jianu" – 
 Piteşti                                           

 

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.  Zarescu Constantin-Cătălin 02.09.2021 
07.00 

1. Mocanu Bogdan-Iancu 01.09.2021 
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 



4 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Stancu Adrian-Costin 30.08.2021 
07.00 

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 


