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HOTARARE nr. 585  
privind infiintarea Institutului Medico-Militar 

  
    Guvernul Romaniei hotaraste:  
 
 
 
   Art. 1. - Pe data prezentei hotariri se infiinteaza Institutul Medico-
Militar, ca  
institutie militara de invatamant superior, subordonata Ministerului Apararii 
Nationale,  
avind sediul in municipiul Bucuresti si o sectie in municipiul Tirgu Mures.  
   Art. 2. - Institutul Medico-Militar asigura:  
a) pregatirea medico-militara a studentilor militari de la facultatile de 
medicina generala, 
 farmacie si stomatologie din cadrul Institutului de Medicina si Farmacie 
Bucuresti, pentru  
armata, precum si pentru alti beneficiari interni si externi;  
b) organizarea si desfasurarea invatamintului postuniversitar medico-militar 
pentru medicii  
si farmacistii militari si civili;  
c) organizarea si desfasurarea pregatirii medico-militare a ofiterilor medici 
si farmacisti  
in rezerva, care incadreaza formatiunile medicale la campanie.  
    Institutul desfasoara activitate de cercetare stiintifica in domeniul 
medical si 
 medico-militar.  
    La solicitarea unor beneficiari externi poate pregati si specializa in 
domeniul 
 medico-militar cadrele medicale ale acestora. Durata cursurilor se va 
stabili prin ordin al 
 ministrului apararii nationale.  
   Art. 3. - Admiterea in Institutul Medico-Militar se face pe baza de 
concurs, la care se  
pot prezenta candidati absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat care 
indeplinesc  
criteriile prevazute in legea invatamintului si in ordinele ministrului 
apararii nationale. 
 Conditiile de inscriere, probele de concurs, organizarea si desfasurarea 
acestuia se 
 stabilesc prin hotaririle Ministerului Invatamintului, precum si prin ordine 
ale ministrului 
 apararii nationale. Locurile scoase la concurs vor fi ocupate de candidati 
selectionati de  
Ministerul Apararii Nationale in ordinea descrescinda a mediilor, fara a fi 



conditionata de  
mediile candidatilor admisi la profilurile similare din Institutul Medico-
Farmaceutic Bucuresti 
 si din celelalte institute si facultati de medicina si farmacie din tara.  
   Art. 4. - Planurile de scolarizare, profilurile si specializarile pentru 
studentii militari 
 si pentru cursurile de perfectionare si specializare a medicilor militari se 
stabilesc de  
Ministerul Apararii Nationale, iar pentru pregatirea medico-militara a 
medicilor civili de  
catre Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu Ministerul Sanatatii si 
Ministerul  
Invatamintului.  
   Art. 5. - La absolvirea anului III de studiu, studentilor Institutului 
Medico-Militar 
necesari armatei li se acorda grad de ofiter activ, iar celor pentru alti 
beneficiari, grad 
de ofiter in rezerva, potrivit prevederilor Statutului corpului ofiterilor. 
De la data  
acordarii gradului de ofiter in rezerva, pina la absolvirea institutului, 
acestia vor 
continua studiile in pozitia de concentrati, avind aceleasi drepturi si 
obligatii ca si 
ceilalti studenti militari din cadrul institutului, cu exceptia drepturilor 
de echipament, 
care vor fi stabilite de ministrul apararii nationale, potrivit dispozitiilor 
legale.  
    Studentii Institutului Medico-Militar isi desfasoara activitatea conform 
normelor 
 stabilite de Ministerul Apararii Nationale pentru invatamantul superior 
militar.  
   Art. 6. - Candidatii admisi in Institutul Medico-Militar vor incheia 
angajamente scrise 
cu Ministerul Apararii Nationale, prin care se obliga ca, dupa absolvire, sa 
indeplineasca 
serviciul in armata cel putin 9 ani.  
    Candidatii admisi in Institutul Medico-Militar pentru alti beneficiari 
vor respecta  
contractele incheiate cu acestia.  
    In cazul nerespectarii acestor angajamente si in situatiile in care au 
fost indepartati  
din serviciu pentru motive ce le sint imputabile, absolventii sint obligati 
sa restituie  
cheltuielile de intretinere, tinindu-se seama de timpul servit. Aceeasi 
obligatie de 
restituire a cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii se mentine 
si in cazul 
indepartarii din institut pentru lipsa de interes la studii sau abateri 
disciplinare.  
    Prin cheltuieli de intretinere se inteleg cheltuielile efectuate cu 
hranirea, echiparea, 
cazarea si transportul pe timpul vacantelor, permisiilor, precum si alte 
drepturi primite de 
studenti.  
   Art. 7. - Anii de studii din cadrul Institutului Medico-Militar vor 
functiona, ca formatii 
de baza pentru activitatea didactica de predare, cu un numar minim de 30 de 



studenti.  
   Art. 8. - Absolventilor Institutului Medico-Militar li se acorda diplome 
de catre  
Ministerul Invatamintului, in specialitatile urmate; pentru studiile medico-
militare li se 
acorda acte legale de absolvire de catre Institutul Medico-Militar.  
    Absolventilor cursurilor postuniversitare li se acorda diplome de catre 
Ministerul  
Apararii Nationale.  
   Art. 9. - Absolventii Institutului Medico-Militar pregatiti pentru 
Ministerul Apararii  
Nationale vor fi repartizati in functii potrivit normelor interne stabilite 
de acest minister.  
   Art. 10. - Structura Institutului Medico-Militar se stabileste de catre 
Ministerul  
Apararii Nationale. Normele didactice vor fi cele stabilite de Ministerul 
Invatamintului,  
adaptate la specificul militar si aprobate de ministrul apararii nationale.  
    Planurile de invatamint pentru formarea medicilor si farmacistilor 
necesari armatei vor  
fi cele elaborate pe plan national. Planurile de invatamint pentru pregatirea 
medico-militara 
se intocmesc de institutul Medico-Militar cu consultarea organelor in drept 
si se aproba de  
ministrul apararii nationale. Programele de invatamint se aproba de catre 
comandantul  
Institutului Medico-Militar, la propunerea Senatului.  
   Art. 11. - Numirea, promovarea si eliberarea din functie, precum si 
desfasurarea  
activitatii cadrelor militare de conducere si administrative in Institutul 
Medico-Militar se 
fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apararii Nationale si in 
concordanta cu  
prevederile legale pe plan national.  
    Numirea, promovarea si eliberarea din functie a personalului didactic se 
fac de Ministerul 
Apararii Nationale.  
   Art. 12. - Drepturile materiale si banesti ale personalului militar si 
civil de la  
Institutul Medico-Militar, precum si cheltuielile de scolarizare si 
intretinere a studentilor 
militari sint cele reglementate prin actele normative in vigoare pentru 
personalul  
Ministerului Apararii Nationale.  
    Cheltuielile efectuate potrivit alineatului precedent se suporta din 
planul de cheltuieli 
al Ministerului Apararii Nationale.  
    Cheltuielile de scolarizare si de intretinere a studentilor destinati 
altor beneficiari 
 se suporta din planul de cheltuieli al Ministerului Apararii Nationale, 
urmind sa fie  
recuperate de la acestia, pe baza deconturilor trimestriale. Cu sumele 
recuperate, Ministerul  
Apararii Nationale va reconstitui creditele bugetare din planul sau de 
cheltuieli, la 
articolele de la care s-au efectuat.  
   Art. 13. - Fondurile necesare investitiilor pentru dezvoltarea bazei 



material-didactice  
a Institutului Medico-Militar, precum si cheltuielile privind intretinerea si 
functionarea  
acestui institut, se asigura prin planurile Ministerului Apararii Nationale.  
   Art. 14. - Pe timpul studiilor, studentii Institutului Medico-Militar 
beneficiaza de toate 
drepturile prevazute de normativele legale in vigoare, pentru invatamintul 
militar superior.  
   Art. 15. - Institutul Medico-Militar va functiona pe baza unui regulament 
aprobat de  
ministrul apararii nationale.  
   Art. 16. - Orice alte prevederi contrare prezentei hotariri se abroga.  
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