ORDINUL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
nr. ………..din…………..
privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și
la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

Având în vedere prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale art. 12
alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, ale art. 10 alin. (1)
lit. a), alin. (1¹), alin. (1²) lit. a) și alin.(1³) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale
Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, toate cu modificările și
completările ulterioare,
în considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) și art. 7 alin. (1) lit. d) din Anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane
în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ale art. 6 alin. (1), lit. d), art.7 alin. (1) lit. c)
și alin. (2) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin
Legea nr.15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul
ORDIN:
Art. 1 Examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în
continuare MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, se realizează potrivit Metodologiei
prevăzută în Anexa nr.1.
Art. 2 Se aprobă modelele și conținutul următoarelor formulare:
a) adeverință medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în Anexa nr. 2.
b) consimțământ informat, prevăzut în Anexa nr. 3.
c) fișă medicală - tip de admitere/ încadrare în MAI, prevăzută în Anexa nr. 4.
d) adeverință medicală privind concluziile examinării medicale efectuate, prevăzută în Anexa
nr. 5.
e) fișă medicală- tip pentru soluționarea contestațiilor, prevăzută în Anexa nr. 6.
Art. 3 Prevederile prezentului ordin se aplică candidaților la concursurile:
a) de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI;
b) de încadrare directă, rechemare în activitate, reîncadrare sau transfer din instituțiile din
sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, ca polițist sau cadru militar, după caz.
Art. 4 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr.
374/20031 privind Metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în
unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de
Ordinul ministrului de interne nr.374/2003 privind Metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
1

admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare,
se abrogă.
Art. 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

ION MARCEL VELA

Anexa nr. 1
METODOLOGIE
privind realizarea examinării medicale a candidaților la concursurile de admitere în instituţiile
de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de
încadrare în MAI
Art. 1 (1) În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidații prevăzuți la art. 3 din ordin
depun la structura de resurse umane a unității de recrutare adeverința eliberată de medicul de familie,
precum și consimțământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la ordin.
(2) Medicul de unitate al unității de recrutare analizează datele medicale consemnate în
adeverința medicală prevăzută la alin. (1), precum și corespondența dintre antecedentele personale
patologice consemnate în cuprinsul acesteia și baremele medicale prevăzute la art. 3.
(3) În cazul constatării unei contradicții între concluziile și datele medicale consemnate de
medicul de familie pe adeverința medicală prevăzută la alin. (1), medicul de unitate consemnează, pe
verso, rezultatul constatării, prin completarea rubricii corespunzătoare.
(4) În cazul consemnării de către medicul de familie, pe adeverința medicală prevăzută la alin.
(1), a unei afecţiuni pentru care, potrivit normelor legale în vigoare, candidaţii sunt declaraţi
„INAPT”, medicul de unitate consemnează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele
medicale prevăzute la art. 3.
(5) În situația constatării inaptitudinii în condițiile prevăzute la alin. (3) sau (4) procedura de
recrutare încetează.
(6) În cazul formulării de către candidat a contestației, raportat la alin. (3) și (4) Comisia de
soluționare a contestațiilor analizează documentele medicale care au stat la baza stabilirii
inaptitudinii și verifică în barem corespondența dintre inaptitudinea medicală și diagnostic și
soluționează contestația pe baza acestora, fără examinarea candidatului. Procedura de soluționare a
contestației prevăzută la art. 7 și 8, se aplică în mod corespunzător.
Art. 2 (1) Examinarea medicală a candidaților prevăzuți la art. 3 din ordin se realizează după
susținerea probei/probelor de concurs, cu excepția candidaților la instituțiile de învățământ din afara
MAI, pentru care examinarea medicală se realizează anterior susținerii acestora.
(2) Examinarea medicală prevăzută la alin. (1) se realizează la nivelul următoarelor unităţi
specializate:
a) Centrele medicale județene din rețeaua sanitară a MAI;
b) Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al MAI „Dr. N. Kretzulescu”
București;
c) Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al MAI Ploiești;
d) Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al MAI Oradea;
e) Spitalul de Urgență „Prof. Dr. D. Gerota” București;
f) Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea;
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care nu există personal specializat în
unitățile prevăzute la alin. (2) lit. b) –f), examinarea medicală poate fi realizată în cadrul rețelelor
sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, prin ambulatoriile de
specialitate, centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu și spitale.
Art. 3 Concluziile privind aptitudinea medicală a candidaților se stabilesc pe baza baremelor
medicale prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului apărării naţionale, viceprimministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de
Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale
şi
directorului
Serviciului
de
Protecţie
şi
Pază
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor
în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care

urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 4 (1) Examinarea medicală a candidaților se concretizează prin completarea fişei
medicale-tip de admitere/ încadrare în MAI, numită în continuare fişă medicală, al cărei model este
prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.
(2) Fişa medicală se eliberează pe bază de adresă întocmită de structura de resurse umane a
unității de recrutare, în care se precizează scopul pentru care cel în cauză a fost selecţionat.
(3) Pentru candidații prevăzuți la art. 3 lit. a) din ordin, fișa medicală se deschide de medicul de
unitate al unității de recrutare, din cadrul centrului medical județean/centrului medical de diagnostic
și tratament ambulatoriu, în a cărui rază teritorială are domiciliul/reședința candidatul.
(4) Pentru candidații prevăzuți la art. 3 lit. b) din ordin, fișa medicală se deschide de medicul de
unitate din cadrul centrului medical județean/centrului medical de diagnostic și tratament
ambulatoriu, care are în responsabilitate unitatea/structura teritorială pentru unitățile din MAI care nu
au structură de resurse umane la nivelul tuturor județelor, în al cărei stat de organizare se află postul
pentru care s-a organizat concursul de ocupare.
Art. 5 (1) În vederea examinării medicale, candidații sunt obligați să prezinte medicului de
unitate o copie a Adeverinței eliberate de medicul de familie, depuse în dosarul de recrutare.
(2) Examinarea medicală cuprinde date anamnestice, examene clinice pe aparate şi sisteme
morfo-funcţionale, investigații de laborator și paraclinice, completându-se integral toate rubricile
prevăzute în fişa medicală.
(3) Fişa medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, iar partea a doua
cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile specializate prevăzute la art. 2 alin.
(2).
(4) Rezultatul fiecărui examen medical efectuat se concluzionează prin exprimarea aptitudinii
pe specialitatea respectivă, raportată la baremele medicale în vigoare și se certifică prin semnătura şi
parafa medicului examinator.
(5) În situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidați a unor
tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp,
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane
prevăzute de actele normative în vigoare, medicul de unitate le consemnează în fișa medicală, care se
transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unităţii de recrutare.
(6) Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare/selecție a candidaților în situația
prevăzută la alin. (5) se stabilesc de către structurile de resurse umane care au solicitat examinarea
medicală, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, prevăzute de
actele normative în vigoare.
(7) În cazul unor suspiciuni fundamentate de afecţiuni prevăzute în baremele medicale, pentru
precizarea diagnosticului, se pot solicita orice probe de laborator, examene de specialitate clinice sau
paraclinice necesare. În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor
suplimentare menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea medicală, acesta va fi declarat
„INAPT”.
Art.6 (1) Pe baza examenelor medicale efectuate şi consemnate în fişa medicală, prin raportare
la baremele medicale prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului apărării naţionale,
viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român
de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de
Telecomunicaţii
Speciale
şi
directorului
Serviciului
de
Protecţie
şi
Pază
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor
în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în

serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, medicul de unitate
care a deschis fișa medicală, constată și hotărăşte dacă din punct de vedere medical candidatul este
„APT” sau „INAPT” pentru încadrare/ admitere în unități MAI/ instituții de învățământ care
formează personal pentru nevoile MAI.
(2) Concluzia se consemnează de medicul de unitate în fişa medicală și se certifică prin
semnătura şi parafa acestuia.
(3) În cazul în care se constată inaptitudinea medicală, pe lângă diagnostic se consemnează
obligatoriu paragraful din baremul medical în baza căruia candidatul a fost declarat „INAPT”.
(4) După încheierea fişei medicale, medicul de unitate care a completat şi semnat fișa medicală,
eliberează adeverinţa privind concluziile examinării medicale efectuate, pe care o aduce la
cunoștință, sub semnătură candidatului, conform solicitării și scopului precizate în adresa transmisă
de structura de resurse umane a unității organizatoare a concursului, pe care o înmânează
candidatului, în vederea depunerii acesteia la dosarul de recrutare. Modelul adeverinței este prevăzut
în Anexa nr. 5.
(5) Rezultatul examinării medicale se consemnează în registrul medical de încadrare/ admitere,
în care se menționează numele şi prenumele candidatului, vârsta, domiciliul, unitatea de recrutare
care a solicitat examinarea, scopul pentru care se solicită examinarea, diagnosticul complet şi
concluzia (inclusiv paragraful din baremele medicale în caz de declarare „INAPT”).
Art. 7 (1) Candidații pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă,
formulată în termen de cel mult o zi de la data luării la cunoștință a concluziei examinării medicale.
(2) Contestaţia se depune la sediul Direcției Medicale sau prin poștă electronică ori fax și se
soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către Comisia de soluționare
a contestațiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, denumită în continuare Comisia de
soluționare a contestațiilor, constituită la nivelul Direcției Medicale a MAI.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din:
a) medic coordonator - medic specialist/ primar, desemnat din cadrul Direcției Medicale;
b) medic examinator - medic specialist/primar în una din specialitățile medicale prevăzute în
Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență
medicală, în funcție de criteriul medical din barem care a constituit motivul respingerii candidatului,
desemnat din cadrul unităților sanitare subordonate Direcției Medicale;
c) ofițer cu studii superioare specializare Drept, desemnat din cadrul Direcției Medicale;
d) secretar, desemnat din cadrul Direcției Medicale.
(4) Pentru buna funcționare a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează supleanți
pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d).
(5) Componența nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se dispune anual, prin
dispoziţia directorului Direcţiei Medicale, pentru persoanele prevăzute la alin (3), lit. a), c) și d), atât
pentru titular, cât și pentru supleant. Nominalizarea persoanei prevăzute la alin.(3) lit.b) se face prin
dispoziție zilnică pe unitate a directorului Direcției Medicale, în funcție de specialitatea medicală
necesară reexaminării candidatului și de criteriul sau criteriile medicale ce fac obiectul contestației,
în scopul soluționării contestației.
(6) Soluționarea contestației are la bază reexaminarea medicală a candidatului de către medicul
prevăzut la alin. (3) lit. b), strict pe criteriul medical din barem care a constituit motivul declarării
acestuia „INAPT”.
(7) Dacă în urma reexaminării medicale există suspiciuni fundamentate de afecţiuni medicale
prevăzute în barem, medicul examinator poate solicita completarea cu investigaţii suplimentare şi
examene de specialitate, după caz, ce se efectuează prin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară a
MAI. În cazul în care investigaţiile suplimentare şi examenele de specialitate nu pot fi efectuate prin
unități din rețeaua sanitară a MAI, acestea se efectuează prin celelalte unități prevăzute la art. 2 alin.
(3).
(8) În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor suplimentare
menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea pentru încadrare/ admitere, acesta va fi declarat
„INAPT”, conform concluziei inițiale.

(9) Rezultatul fiecărui examen medical de specialitate care face parte din reexaminarea
medicală, conform criteriilor medicale din barem contestate, se consemnează în rubricile
corespunzătoare din fişa medicală, prezentată în Anexa nr. 6 şi se certifică prin semnătura şi parafa
medicului examinator.
(10) Soluțiile pe care le poate adopta Comisia de soluționare a contestațiilor depuse potrivit
alin. (2) sunt:
a) respingerea contestației ca fiind tardiv introdusă;
b) respingerea contestației, fără examinarea/reexaminarea candidatului, în situația prevăzută la
art. 1 alin. (6);
c) respingerea contestației ca neîntemeiată, cu declararea „INAPT” a candidatului;
d) admiterea contestației ca întemeiată, cu declararea „APT” a candidatului.
(11) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un proces-verbal
în care se consemnează concluziile privind reexaminarea medicală a candidaţilor și aduce la
cunoștința candidatului rezultatul privind soluționarea contestației, în scris, în termen de 2 zile de la
întocmirea procesului-verbal.
(12) În cazul admiterii contestației, cu declararea „APT” a candidatului, fişa medicală tip de
soluționare a contestațiilor se ataşează la fişa medicală a candidatului, înlocuind, după caz, examenul
medical anterior ce a fost contestat. Fişa medicală - tip de soluționare a contestațiilor în original se
înmânează candidatului, în vederea continuării procedurii de recrutare.
(13) În cazul respingerii contestației cu declararea „INAPT” a candidatului, în fişa medicală
tip de soluționare a contestațiilor se menţionează paragraful corespunzător din baremul medical iar
procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Fişa medicală tip de soluționare a
contestațiilor se reţine în original de către comisie, urmând a fi transmisă oficial unităţii care a
efectuat recrutarea.
(14) Data, locul şi ora unde urmează a fi efectuată reexaminarea medicală se stabilesc de către
comisie urmând ca aceste date să fie comunicate în timp util candidaţilor, prin grija secretarului
comisiei.
(15) Candidaţii sunt obligati să se prezinte la data, locul şi ora stabilite, neprezentarea atragând
după sine respingerea contestaţiei, candidatul nemaiavând dreptul de a formula o altă contestaţie.
Art. 8 Atribuțiile membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:
a) medicul coordonator:
i. coordonează activitatea comisiei în vederea soluționării contestației;
ii. formulează propuneri privind specialitatea medicală necesară reexaminării candidatului,
raportat la criteriul medical din barem care face obiectul contestației, în vederea nominalizării
medicului examinator în dispoziția zilnică pe unitate a directorului Direcției Medicale;
iii. verifică în barem corespondența dintre aptitudinea/inaptitudinea medicală și diagnostic,
constatate de medicul examinator.
b) medicul examinator:
i. analizează toate documentele medicale atașate contestației;
ii. reexaminează candidatul, consemnează rubricile din fișa medicală tip și certifică prin
semnătură și parafă diagosticul stabilit;
iii. constată și hotărăşte dacă din punct de vedere medical candidații sunt „APT” sau „INAPT
pentru încadrare/admitere în unități MAI/instituții de învățământ care formează personal pentru
nevoile MAI, prin raportare la baremele medicale în vigoare.
c) ofițerul cu studii superioare specializare Drept:
i. verifică legalitatea respectării procedurii de soluționare a contestației;
ii. verifică termenul în care a fost depusă contestația și sesizează medicul coordonator, în cazul
în care aceasta a fost depusă tardiv;
iii. verifică legalitatea documentației întocmite de către Comisia de soluționare a contestațiilor.
d) secretarul:
i. preia contestațiile atribuite Comisiei de soluționare a contestației, verifică existența
documentelor necesare în vederea reexaminării medicale, constituie dosar în acest sens și-l prezintă
Comisiei de soluționare a contestației;

ii. solicită medicului de unitate care a stabilit inaptitudinea medicală, o copie certificată
„conformă cu originalul” a fișei medicale, precum și alte documente medicale relevante pentru
soluționarea contestației;
iii. asigură corespondența cu candidatul și cu centrul medical în vederea stabilirii detaliilor
organizatorice și completării dosarului;
iv. stabilește, de comun acord cu medicul examinator, data, locul și ora la care urmează să fie
efectuată reexaminarea medicală a candidatului;
v. informează candidatul în vederea prezentării acestuia la reexaminarea medicală;
vi. întocmește procesul-verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor, care se înregistrează
la secretariatul unității, precum și orice alte documente necesare pentru soluționarea contestației;
vii. aduce la cunoștința candidatului soluția adoptată de Comisia de soluționare a contestațiilor,
materializată în fișa medicală-tip de soluționare a contestațiilor, prevăzută la Anexa nr. 6.
Art. 9 Fișa medicală prevăzută în Anexa nr. 4 la ordin este valabilă doar la concursul de
admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/ de încadrare în
MAI, pentru care se întocmește.

FAȚĂ

Cabinet medical

Anexa nr. 2

Numele şi prenuele medicului de familie al candidatului/candidatei

A

Nr. ………/……….

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
Se adevereşte că d-nul/d-na …….. …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
născut(ă) în anul ……… luna……… ziua …….. , legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria
............

emis de A

anr. ........................................
la data

,cod

numeric personal9999999999999999999999999 este înscris pe lista de capitație începând cu
data.................................................................................................................................................................................
Antecedentele personale patologice: (boli infecto-contagioase, inclusiv suspiciune infecție COVID-19, boli acute,
severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice, boli neuro-psihice şi, în mod distinct, toxicomaniile (inclusiv
alcoolismul, etc). Se acordă o atenție deosebită afecțiunilor endocrino-metabolice – obezitate; afecțiunilor tiroidiene,
afecțiunilor oftalmologice – miopie,. hipermetropie, discromatopsii; afecțiunilor dermatologice – vitiligo; afecțiunilor
ortopedice – scolioze, cifoze, picior plat, deformații diverse¹!
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Numărul de zile de incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni………………………………………
Examen clinic general:
Talia…………………………….. Greutatea …………………………………………I.M.C………………………….
T.A…………………………………. Frecvența cardiacă …………………………………………………………………..
Electrocardiogramă: (se consemnează rezultatul)…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Concluzii:
APT/INAPT pentru efort fizic
POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI;
POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI;

Data

Semnătura şi parafa medicului de familie

Notă: în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, vă asumaţi întreaga responsabilitate privind acurateţea şi corectitudinea datelor
furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila cabinetului de medicină de familie.
Notă: Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016, diseminarea/manipularea
acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
¹Aptitudinea medicală pentru admitere / încadrare în M.A.I. este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate prin Anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii,
directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, cu modificările și completările ulterioare.

VERSO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcția Medicală
Unitatea _______
Din analiza datelor medicale consemnate în prezenta adeverință se constată:

APT/INAPT pentru efort fizic;
POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI;
POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI;

 ,,INAPT” conform paragrafului nr. …… din Anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului
apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului
Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor
în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare,
(în baza antecedentelor patologice personale consemnate de către medicul de familie)
Nu sunt consemnate afecțiuni medicale în antecedentele patologice personale care să fie
incompatibile cu baremul medical prevăzut în Anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului apărării
naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului
Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor
în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare.

Data

Semnătura şi parafa medicului de unitate

Notă: Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016, diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat

Anexa nr. 3
CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT
Subsemnata/ul……………………………………………………………………………...,
CNP:
………………………………. domiciliat/ă în str…………………………………………., nr. …, bl.
…,
sc.
…,
et.
…..,
ap.
……,
sector.…..,
localitatea.……………………….,
judeţul.……………………., telefon……………….,
Am fost informat cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatei/lui se face în
conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr…………./…………privind examinarea
medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în
Ministerul Afacerilor Interne.
Am fost informat cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării
elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi
de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru
candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în
activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, aprobate prin Ordinul comun al ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului,
ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii,
directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi
directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru
aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională,
pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat
profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul
cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susținerea celorlalte probe de concurs și că
în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituțiile de
învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/ încadrare în MAI și îmi asum consecințele
ce derivă din aceasta.
DECLAR în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit și nu sufăr de boli
neuro-psihice, boli cronice sau infecto-contagioase și nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de
orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară.
Nu am cunoștință despre existența unor afecțiuni medicale care să împiedice susținerea probelor
sportive de către subsemnata/ul.
SEMNĂTURA CANDIDATULUI
Data..................................
Notă: Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016, diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcția Medicală
Unitatea__________________

Anexa nr. 4
Nr. ____________

FIȘĂ MEDICALĂ –TIP
DE ADMITERE/ ÎNCADRARE ÎN MAI
Numele și
prenumele________________________________________________________________________________________
Data și locul
nașterii___________________________________________________________________________________________
Domiciliul________________________________________________________________________________________
C.I._______Seria___________Nr._________________Ocupația_____________________________________________
Unitatea M.A.I. care solicită examinarea și scopul
(admitere/încadrare)________________________________________________________________________________
Dacă a mai lucrat în M.A.I.
_________________________________________________________________________________________________
Dacă a mai fost examinat pentru
admitere/încadrare în M.A.I. _________________________________________________________________________
Funcția pentru care
concurează________________________________________________________________________________________
Profesiuni
anterioare_________________________________________________________________________________________
Condiții de viață și muncă____________________________________________________________________________
Antecedente personale (se completează de medicul de unitate):
a)Fiziologice______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
b)Patologice_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
c) Declar că nu am suferit și nu sufăr de boli neuro-psihice, boli cronice sau infecto-contagioase. Nu port lentile de
contact (dacă da, se consemnează afecțiunile medicale în cauză) și sunt de acord cu efectuarea tuturor investigațiilor
necesare concluzionării prezentei fișe_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Semnătura candidatului,
Antecedente heredo-colaterale semnificative (se completează de medicul de unitate):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Examen clinic general pe aparate și sisteme (se completează de medicul de unitate):
Date antropometrice:
Talia_______________________

Greutatea _________________________ I.M.C.

______________________

______________________________________________________________________________________________
Aspect general (tegumente și mucoase, țesut celular subcutanat, sistem ganglionar, sistem muscular, sistem osos,
orientare temporo-spațială):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

A.V. (acuitate vizuală)_______________________________Simț cromatic (tabel Ishihara)
________________________________________________________________________________________________
Aparatul respirator:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ex.radiologic (Rx.
pulmonar)_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Aparatul cardio-vascular:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Clinostatism
Ortostatism
T.A.
sistolică_________________________________________________________________________________________
T.A.diastolică______________________________________________________________________________________
Frecvența
cardiacă__________________________________________________________________________________________
Electrocardiogramă: (se consemnează
rezultatul)________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Aparatul digestiv:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Examene clinice de specialitate (se completează de medicii specialiști, conform specialității și competenței deținute):

Examen stomatologic:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf. paragrafului nr. ______din baremul medical2

Examen dermatologic:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf. paragrafului nr. ______din baremul medical
Examen endocrinologic:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2

Ordinul comun al ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei,
directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014
pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională,
pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi
chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările și completările ulterioare

APT/ INAPT cf. paragrafului nr. ______ din baremul medical3
Examen chirurgical:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf. paragrafului nr. _______din baremul medical
Examen ortopedic:
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf. paragrafului nr. _______ din baremul medical
Examen aparat uro-genital/ ginecologic ( în funcție de caz):
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf.paragrafului nr. ________din baremul medical
Examen oftalmologic:
Clinic____________________________________________________________________________________________
Acuitate vizuală :
OD______________________________________________________________________________________________
OS______________________________________________________________________________________________
Simț
cromatic__________________________________________________________________________________________
Fund de
ochi_____________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf. paragrafului nr. ________din baremul medical
Examen ORL :
Clinic____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Audiometrie_______________________________________________________________________________________
APT/INAPT cf. paragrafului nr. _______ din baremul medical
Examen neurologic :
Sensibilitate_______________________________________________________________________________________
Motilitate_________________________________________________________________________________________
Reflectivitate______________________________________________________________________________________
Nervi cranieni_____________________________________________________________________________________
Coordonare_______________________________________________________________________________________
Echilibru_________________________________________________________________________________________
APT/ INAPT cf. paragrafului nr. ______ din baremul medical
Examen psihiatric :
Antecedente
familiale_________________________________________________________________________________________
3

Ordinul comun al ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei,
directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014
pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională,
pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi
chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările și completările ulterioare

Antecedente
personale_________________________________________________________________________________________

Comportament_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Limbaj___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
APT/INAPT cf. paragrafului nr. ________din baremul medical4
Examene de laborator:
Grupă
sanguină________Rh________Hemoleucograma____________________________________________________
VSH_________Fibrinogen_________Glicemie___________TGP____________TGO____________GGT__________
__
Colesterol__________Trigliceride___________Uree_________Creatinină_________Acid uric_____
Testul HIV_____________________________________________VDRL____________AgHBs__________________
Ac antiHCV ______________________________________________________________________________________
Sumar de
urina____________________________________________________________________________________________
Analize sau explorări
suplimentare_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

CONCLUZII:
APT
INAPT cf. paragrafului nr. ________din baremul medical

Data:

MEDIC DE UNITATE

(semnătură și parafă)

Notă: Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016, diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
4

Ordinul comun al ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei,
directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014
pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională,
pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi
chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările și completările ulterioare

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcția Medicală
C.M.D.T.A………………………………...
C.M.J……………………………………...
Cabinet medical…………………………...
Nr……………../………………………......

Anexa nr. 5

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
PRIVIND CONCLUZIILE EXAMINĂRII MEDICALE

Se adevereşte că dl./dna.
................………………………………………………................................................
născut(ă) în anul………luna……… ziua ……....,
candidat pentru
..................................................................... (se va completa scopul recrutarii/selecției:
încadrare/admitere), în urma examinării medicale, a fost declarat ,,apt medical”
pentru admitere în instituții de învățământ care formează personal pentru
nevoile MAI/ încadrare în M.A.I, conform fișei medicale nr.....................
din.............................
S-a eliberat prezenta spre a-i servi la completarea dosarului de concurs.

Data:

MEDIC DE UNITATE
(semnătură și parafă)

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ
SEMNĂTURĂ CANDIDAT
_______________________________

Notă: Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016, diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

Anexa nr. 6
FIŞĂ MEDICALĂ-TIP PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Nr. ……….........
din …………
(se completează nr. din registrul medicului examinator)
Numele…………………Prenumele………………………
Data naşterii………………Recrutat/Selecţionat de ………………………………
Date antropometrice : Talie .............................Greutatea…………..
IMC .................... .. (după caz)
Examen de specialitate, în funcţie de criteriul/criteriile medical/medicale ce au
făcut obiectul contestației:
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Concluzia medicului examinator:
APT INAPT -

conform paragrafului .........................din baremul medical

Semnătură și parafă medic examinator
Soluția adoptată de Comisia de soluționare a contestațiilor este:
…………………………………………………………………………………………
conform Procesului-verbal al Comisiei de soluționare a contestației, înregistrat sub nr.
............................../..............................................
Semnătură medic coordonator
Am luat la cunoştinţă
SEMNATURĂ CANDIDAT
Notă: Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 679/2016, diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

