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ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01810 Mediaș  

  

 
 

A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01810 Mediaș din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru încadrarea 
a trei posturi vacante de personal civil contractual astfel: 

- 1 post expert gr. I, logistică, structuri de sprijin decizional, din cadrul 01810 Mediaș; 

- 1 post muncitor calificat I (bucătar), popotă, din cadrul UM 01810 Mediaș; 
- 1 post asistent medical principal, cabinet medical, din cadrul UM 01810 Mediaș. 

 

Principalele cerinţe ale postului de expert gr. I, logistică, structuri de sprijin decizional din cadrul UM 

01810 Mediaș sunt: aplicarea legislatiei care reglementează activitatea de achizitii publice. 
Principalele cerinţe ale postului de muncitor calificat I (bucătar), popotă, companie sprijin, din cadrul 

UM 01810 Mediaș, sunt: operațiunile tehnologice culinare și procesele tehnologice de preparare a felurilor de 

mâncare. 
Principalele cerinţe a postului de asistent medical principal, cabinet medical din cadrul UM 01810 

Mediaș sunt: participarea la asigurarea asistenței medicale de urgență și curentă în unitate, asigurarea respectării 

normelor igienico-sanitare în activităţile desfăşurate în unitate. 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta obligatoriu un dosar de concurs ce va conţine 

următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01810 Medias; 
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copie a documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  
d) copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau specialitatea studiilor; 

e) certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează. În cazul depunerii declaraţiei pe propria 

răspundere, candidatul este obligat să complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate. Aceasta va conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
g) adeverinţă medicală de la medicina muncii ( doar pentru postul de muncitor calificat I, bucătar) care 

să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să desfăşoare activităţile specifice postului de muncitor 

calificat bucătar. Aceasta va conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
h) curriculum vitae-model european; 

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei 

de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în 
condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.  

            Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 
   Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01810 Mediaș, strada Angărul de Sus, Nr. 57, localitatea 

Mediaș, județul Sibiu, de luni până vineri, între orele 08
00

 – 15
00

, până la data de 01.07.2017, ora  15
00

. 

   Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, m.m.I FRÎNC Adrian, telefon 

0269.844895, int. 114, de luni până vineri, între orele 08
00

 – 15
00

. 
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Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual 

sunt: 

 

 Pentru postul vacant de expert gr. I la modulul Logistic al U.M. 01810 Mediaş:  
1. Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic; 

2. Absolvirea unui curs de specialitate (curs de achiziţii publice, acreditat de ANC); 

3. Minim 6 ani și 6 luni - vechime în muncă; 

4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei 
care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 

clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

5. Apt medical; 
6. Cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office; 

7. Capacitatea de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă. 

 

 Pentru postul vacant de muncitor calificat I (bucătar) la popota UM 01810 Mediaș: 

1. Studii medii sau generale cu diplomă de absolvire; 

2. Absolvirea unui curs de specialitate (curs de bucătar, acreditat de ANC); 

3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei 
care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

4. Minim 6 ani şi 6 luni - vechime în muncă; 

5. Apt medical și aviz de medicina muncii pentru desfășurarea activității specifice postului; 

6. Sociabilitate, lucru în echipă. 

 

 Pentru postul vacant de asistent medical principal la cabinetul medical al U.M. 01810 Mediaș:  

1. Studii postliceale sau de licenţă sanitare; 

2. Să dețină specializare valabilă de Asistență medicină generală; 

3. Deține grad principal pentru asistenți medicali generaliști; 

4. Minim 5 ani - vechime în muncă; 

5. Minim 5 ani - vechime în specialitate; 

6. Este membru  în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România, cu aviz de liberă practică valabil la data încadrării; 

7. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei 

care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 

clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

8. Apt medical; 

9. Capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă. 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliu în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.     
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Concursul pentru postul de expert gr. I se va organiza astfel: 

-  01.07.2019, până la ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor 
- 10.07.2019, începând cu ora 09.00 – proba scrisă 

- 16.07.2019, începând cu ora 09.00 – interviu 

Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, m.m.I FRÎNC Adrian, telefon 

0269.844895, int. 114, de luni până vineri, între orele 08
00

 – 15
00

. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus    

nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 04.07.2019 ora 15.00. 
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul          

U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu în data de 05.07.2019 intervalul 

orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 

int. 114, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul 

U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a 

S.M.F.A., în data de 08.07.2019 până la ora 15.00.     

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

            1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, 

Judeţul Sibiu în data de 10.07.2019 începând cu ora 09.00; 
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, 

localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 11.07.2019 până la ora 15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01810, Strada Angărul 

de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, în data de 12.07.2019, intervalul orar 08.00-14.00; persoană de 
contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 114, de luni până vineri, 

între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01810, 
Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet, în data de 15.07.2019 

până la ora 15.00. 
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, 
Judeţul Sibiu, în data de 16.07.2019 începând cu ora 09.00; 

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea 
Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 17.07.2019 ora 15.00; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de 
Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, în data de 18.07.2019 , intervalul orar 08.00-14.00; persoană de 

contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 114, de luni până vineri, 

între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01810, Strada 
Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

19.07.2019 ora 15.00. 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, 

localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 22.07.2019. 

 

Tematica pentru postul vacant de execuție de expert gr. I: 

1. Atribuirea contractelor şi a Acordurilor-cadru pentru achiziţii publice de produse şi servicii; 
2. Derularea contractelor şi a Acordurilor-cadru atribuite operatorilor economici pentru achiziţia public de 

produse şi servicii; 

3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi executarea plăţilor din fonduri bugetare care se efectuează pentru 
achiziţia publică de produse şi servicii; 

4. Întocmirea şi actualizarea Programului Annual de Achiziţii Publice; 

5. Reguli de publicare şi raportare pentru achiziţiile publice efectuate. 
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Bibliografie  pentru postul vacant de execuție de expert gr. I: 
1. Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul 

Oficial nr. 390/2016); 

2. H.G. nr. 395/2016 ,,Norme metodologice de aplicxare a Legii privind achiziţiile publice (Monitorul 
Oficial nr. 423/2016); 

3. Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1954/2005, pentru aprobarea calităţii indicatorilor privind 

finanţele publice (Monitorul Oficial nr. 1176/2005); 

4.  Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, actualizată (Monitorul Oficial nr. 597/2002) 
- Rolul ordonatorilor de credite, art. 21 

- Responsabilitatea ordonatorilor de credite, art. 22 

- Cap. III ,,Procesul bugetar,, secţiunile 1, 2 şi 4 
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, actualizat, pentru aprobarea normelor 

metodologige privind achiziţiile (Monitorul Oficial nr. 37/2003). 

 

Concursul pentru postul de muncitor calificat I (bucătar), se va organiza astfel: 
- 01.07.2019, până la ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor 

- 11.07.2019, începând cu ora 09.00 – proba practică 

- 17.07.2019, începând cu ora 12.00 – interviu 
                     Proba practică va consta în prepararea unui meniu de prânz compus din: o ciorbă/supă şi un fel 

principal. 

         Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, m.m.I FRÎNC Adrian, telefon 
0269.844895, int. 114, de luni până vineri, între orele 08

00
 – 15

00
. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 

57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 04.07.2019 ora 15.00. 
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu în data de 05.07.2019 intervalul orar 

08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 
114, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul 

U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a 
S.M.F.A., în data de 08.07.2019 până la ora 15.00.     

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

           1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, 

Judeţul Sibiu în data de 11.07.2019 începând cu ora 09.00; 
Rezultatul la proba practică se afişează la sediul U U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, 

localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 12.07.2019 până la ora 15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01810, Strada 
Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, în data de 15.07.2019, intervalul orar 08.00-14.00; 

persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 114, de luni 

până vineri, între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 01810, 
Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet, în data de 16.07.2019 

până la ora 15.00. 
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, 
Judeţul Sibiu, în data de 17.07.2019 începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea 
Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 18.07.2019 ora 15.00; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de 
Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, în data de 19.07.2019 , intervalul orar 08.00-14.00; persoană de 

contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 114, de luni până vineri, 

între orele 08.00-14.00. 
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01810, Strada 

Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

22.07.2019 ora 15.00. 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, 

localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 23.07.2019. 
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Tematica pentru postul vacant de execuţie muncitor calificat I (bucătar): 

1. Clasificarea mâncărurilor româneşti;  

2. Modalităţi de preparare a alimentelor; 

3. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; 

4. Timpul de muncă şi de odihnă;  

5. Drepturile şi obligaţiile salariatului; 

6. Răspunderea disciplinară; 

7. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor; 

8. Accesul la informaţii clasificate. 

 

Bibliografia pentru postul vacant de execuţie muncitor calificat I (bucătar): 

1. Rețetar tip pentru preparate culinare 1982 (download gratuit în format PDF); 

2. Legea nr. 53/2003 “Codul muncii”, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 345 din 18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 633 din 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului României nr. 924 din 11,08,2015, privind aprobarea Regulilor generale pentru 

igiena produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 804/2005; 

5. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 pprivind protecția informațiilor secret de serviciu, 
publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 575/2002; 

6. Ordinul ministrului sănătății nr. 976 din 16.12.1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind 

producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor (Monitorul 
Oficial nr 268/2018) 

 

Concursul pentru postul vacant de execuţie de asistent medical principal se va organiza astfel: 
- 01.07.2019, până la ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor 

- 10.07.2019, începând cu ora 12.00 – proba scrisă 

- 16.07.2019, începând cu ora 12.00 – interviu 

Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, m.m.I FRÎNC Adrian, telefon 
0269.844895, int. 114, de luni până vineri, între orele 08

00
 – 15

00
. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 
57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 04.07.2019 ora 15.00. 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu în data de 05.07.2019 intervalul orar 
08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 

114, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul 

U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a 
S.M.F.A., în data de 08.07.2019 până la ora 15.00.     

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

           1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, 
Judeţul Sibiu în data de 10.07.2019 începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, 

localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 11.07.2019 până la ora 15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01810, Strada Angărul 
de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, în data de 12.07.2019, intervalul orar 08.00-14.00; persoană de 

contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 114, de luni până vineri, 

între orele 08.00-14.00. 
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01810, 

Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet, în data de 15.07.2019 

până la ora 15.00. 
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, 
Judeţul Sibiu, în data de 16.07.2019 începând cu ora 12.00. 

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, localitatea 
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Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 17.07.2019 ora 15.00. 
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de 

Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, în data de 18.07.2019 , intervalul orar 08.00-14.00; persoană de 

contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0269.844895 int. 114, de luni până vineri, 

între orele 08.00-14.00. 
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01810, Strada 

Angărul de Sus nr. 57, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

19.07.2019 ora 15.00. 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01810, Strada Angărul de Sus nr. 57, 

localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu, şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 22.07.2019. 

 

Tematica pentru postul vacant de execuţie de asistent medical principal: 
(A)  Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:  

1. Administrarea medicamentelor; 

2. Sonde, spălături, clisme; 

(B)  Urgenţe medico-chirurgicale 
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă; 

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de 

urgenţă; 
3. Edemul pulmonar acut (EPA):  

- Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;  

- Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor  crescută; 
- Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen); 

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile 

spitaliceşti; 

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată; 
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă; 

7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.): cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, 

simptomatologie, conduită de urgenţă; 
8. Insuficienta renală acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, 

hemodializa (rinichiul artificial); dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic. 

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital; 
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;. 

11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de 

urgenţă; 

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.): Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia 
cerebrală, hemoragia subarahnoidiană; Conduita de urgenţă, conduita în spital. 

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă; 

14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi; 
15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru); Înecul fără 

aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb); Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi; 

(C)  Boli infecţioase şi epidemiologie:  

1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;  
2.  Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

3.  Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie;  
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie;  
8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 

10. Hepatitele; 

11. SIDA- etiologie, simptomatologie; 
(D) Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor: 1. Contuzia; 2. Entorsele; 3. Luxaţiile; 4.   Fracturile;  

(E)  Bolile de nutriţie: 1. Diabetul zaharat; 

(F) Acordarea primului ajutor: 
1. Acordarea primului ajutor în cazul electrocutării; 
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2. Acordarea primului ajutor pentru victimile unui incendiu / explozii; 
3. Acordarea primului ajutor în caz de șoc anafilactic; 

4. Acordarea primului ajutor în caz de fracturi și luxații; 

 

Bibliografia pentru postul vacant de execuţie de asistent medical principal: 

1. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001; 

2.  Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006; 

3.  Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999; 
4. S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007; 

5. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009; 

6. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordinul ministrului sănătății nr.386/07 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 356 din 22 

aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr. 282/5 octombrie 2005 - Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 

donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 

sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, 

art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j); 

9. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind 
activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16); 

10. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 759 din 6 septembrie 2006; 

11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu 

modificările și completările ulterioare; 
12. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din 

România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


