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Precizări privind desfăşurarea CONTRAVIZITEI MEDICALE 
 

Concurs de admitere  
în 

 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna 
sesiunea septembrie 2015  

 
Contravizita medicală este probă eliminatorie şi se defăşoară în conformitate cu  

prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala 
Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Justiţiei nr.2412/12.06.2013 şi graficului de desfăşurare a concursului de admitere, sesiunea 
2015. 

Contravizita medicală se desfăşoară, dacă este cazul, la sediul şcolii înaintea susţinerii 
probelor de verificare a aptitudinilor fizice şi constă în verificarea aptitudinii medicale şi a datelor 
antropometrice(înălţime, greutate) ale candidaţilor, fiind aplicabile prevederile din Ordinul nr. 
M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 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. 

 Contravizita medicală se desfăşoară respectându-se următoarea procedură: 
 candidaţii se prezintă în faţa comisiei de examinare medicală, dezechipaţi (în lenjerie 

intimă), fără şosete, având asupra lor documentul de identitate; 
 comisia efectuează identificarea candidatului prin confruntarea actului de identitate cu 

adeverinţa şi fişa medicală, verificându-se totodată şi valabilitatea examenelor medicale 
înscrise în fişă; 

 după identificare, candidatul este examinat din punct de vedere antropometric (înălţime, 
greutate, perimetrul toracic) şi se va calcula indicele de masă corporală; 

 candidaţilor le sunt măsurate tensiunea arterială şi pulsul arterial; 
 se efectuează examenul clinic general al candidatului şi compararea cu fişa medicală; 
 comisia hotărăşte dacă, din punct de vedere medical, candidatul este apt sau inapt pentru 

concursul de admitere, completând borderoul cu rezultatele contravizitei medicale; 
 în cazul în care candidatul este declarat "Inapt", pentru motivarea deciziei, comisia are 

obligaţia de a completa în borderou numărul paragrafului din baremele medicale, precum 
şi diagnosticul stabilit la controlul medical. 
 

    Comisia pentru contravizită medicală poate solicita candidaţilor efectuarea de examinări 
medicale suplimentare de specialitate, de care va ţine cont la stabilirea rezultatului final. 
    Candidaţii declaraţi "Inapt" în urma contravizitei medicale nu pot participa la susţinerea 
probelor de concurs. 
 

Cu privire la rezultatul contravizitei medicale nu se admit contestaţii. 
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