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                        R O M Â N I A                                                                                                        

MINISTERUL  APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                                                     

          UNITATEA  MILITARĂ  01912  

                           BORCEA 

 

 

 
ANUNŢ 

U.M. 01912 Borcea, din Ministerul Apărării Naţionale,  
organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual  

 
 

Postul  pentru care se organizează concurs: ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, cabinet 
medical, servicii medicale, Grupul 86 Sprijin: 1 post. 
 

Principalele cerinţe ale posturilor sunt:  
- asigură asistenţa medicală pentru personalul unităţii; aplică tratamente medicale la 

indicaţiile şi sub supravegherea medicului; desfăşoară activităţi de educaţie sanitară a personalului; 
acordă primul ajutor la nevoie  etc; 

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;  
 curriculum vitae – model european;  
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care 

doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care 
candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a concursului;  

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea

, potrivit legii, 

după caz;  
 copii ale documentelor de studii;  
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  
 adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale 

patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
 

;  
 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.  

 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 
2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
3. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
4. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată 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 postului, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului  sunt:   

 absolvenţi cu diplomă a şcolii sanitare postliceale sau diplomă de studii postliceale prin 

echivalare conform H.G.797 / 1997. 

 specialitate: asistent medical generalist. 

                                                           
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.  
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. 
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 certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

 nu este necesară vechime în muncă / specialitate. 
 nivelul de acces la informații clasificate este “Secret de serviciu”,, fiind necesar acordul 

scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de 
acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată “Admis”. 

 abilităţi necesare: acuitate vizuală, atenţie distributivă, abilitatea de a lucra în echipă şi de 
a face faţă unor situaţii deosebite, intuiţie, prezenţă de spirit, viteză de reacţie, inventivitate, 
memorie, flexibilitate şi capacitate de adaptare. 

  
   Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.08.2021, ora 15,00. 
 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01912 Borcea, persoană de contact slt. Poenar 
Radu-Gheorghe, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul Unităţii Militare 01912 
Borcea, Bl. Bărăganu, comuna Borcea, Judeţul Călăraşi şi pe pagina de internet a instituţiei, în data 
de 26.08.2021, ora 15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 01912 Borcea, în data de 27.08.2021, intervalul orar 08.00-13.00; slt.Poenar Radu-
Gheorghe, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 
afişează la sediul Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei, în data de 
30.08.2021, până la ora 15.00. 

 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Unității Militare 01912 Borcea, în data de 

31.08.2021, intervalul orar 10.00 – 13.00; 
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 01.09.2021, până la ora 15.00, la sediul 

Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei. 
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01912 Borcea, în data de 02.09.2021, până la ora 15.00; persoana de contact - slt. Poenar Radu-
Gheorghe, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul 
Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei, în data 03.09.2021, până la ora 
15.00. 

 
2. Proba interviului: se desfăşoară la sediul Unității Militare 01912 Borcea, în data de 

06.09.2021, ora intervalul orar 10.00-15.00; 
Rezultatul la interviu se afişează în data de 07.09.2021, până la ora 15.00, la sediul Unităţii 

Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei; 
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Unităţii Militare 

01912 Borcea în data de 08.09.2021, până la ora 15.00; persoana de contact - slt. Poenar Radu-
Gheorghe, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Unităţii 
Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei, în data de 09.09.2021, până la ora 15.00. 

 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe 

pagina de internet a instituţiei, în data  de 10.09.2021, până la ora 13.00. 
 

  
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICĂ PENTRU CONCURS 

 

BIBLIOGRAFIA:        

- Urgenţe medico - chirurgicale – Lucreţia Titircă, Editura medicală, Bucuresti, 2013; 

- Protocoale şi ghiduri actuale în medicina de urgenţă – Diana Carmen Preotu-Cimpoeşu; 

- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor ; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 privind aprobarea normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; 
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- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare, control al 

infecţiilor nosocomiale în unităţi sanitare; 

-  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală 

de urgenţă prespitalicească; 

- Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr.M.9/2013 privind aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M – 17/2012 – Regulament de ordine interioară 

aplicabilă personalului civil din M.Ap.N. 

TEMATICA: 

1. Urgenţele aparatului respirator: 

            a. Insuficienţa respiratorie acuta: 

    - cauze; simptomatologie; conduita de urgentă. 

b. Criza de astm bronşic: 

    - factori determinanţi şi predispozanţi; simptomatologie; conduita de urgenţă. 

      2.  Urgenţele aparatului cardiovascular: 

a. Resuscitarea cardio-respiratorie: 

- semne clinice; primul ajutor şi reanimarea respiratorie; tehnica respiraţiei artificiale; 

masajul cardiac extern; resuscitarea cardio-respiratorie; eficienţa resuscitării cardio-

respiratorii; complicaţiile şi accidentele; contraindicaţiile masajului cardiac extern. 

      3.  Urgenţele abdominale: 

a. Colica biliară: 

      - cauze; simptome; conduita de urgenţă. 

            b.  Abdomen  acut: 

      - cauze; simptomatologie; conduita de urgenţă. 

c. Ocluzie intestinala: 

      - cauze, simptomatologie; conduita de urgenţă. 

      4.  Urgenţe renale si urologice:  

                  - cauze; simptome; conduita de urgenţă . 

      5.  Urgenţe neurologice: 

a. Accidente vasculare cerebrale (AVC) 

     - cauze; simptomatologie; conduita de urgenţă. 

      6.  Şocul: 

     - clasificare; tablouri clinice; măsurile de prim ajutor; şocul traumatic, şocul cardiogen, 

şocul anafilactic şi şocul septic. 

      7.  Intoxicaţiile acute exogene: 

    - cauze; simptomatologie; conduita de urgenţă. 

      8.  Traumatismele: 

     - clasificare; tablourile clinice; măsurile de prim ajutor. 



 
 

Baza 86 Aeriană 

Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi, România 

Tel. 0243/36.25.80;  fax. 0243-36.10.12;  e-mail: bz86aer@roaf.ro 
 

 

      9.  Urgenţe datorate agenţilor fizici si chimici: 

a. Arsurile, electrocutarea, insolaţia, degerăturile si înecul (sumersia): 

     - descriere/clasificare; semene clinice;  măsurile de prim ajutor. 

      10. Prevenirea si combaterea infecţiilor nososcomiale provenite din activităţile medicale. 

      11. Drepturile pacienţilor. 

      12. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale. 

13. Normele privind protecţia informaţiilor clasificate in Ministerul Apararii Nationale - 

Accesul la informaţii clasificate; Protecţia personalului; Verificarea personalului; Zone de 

securitate; Protecţia informaţiilor clasificate; Particularităţi privind categoriile de 

documente cu destinaţie specială. 

 
NOTE: 

1. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de data 
susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare. 

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz. 

3. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 
probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

4. Relaţii suplimentare la sediul Unității Militare 01912 Borcea, Bl. Bărăganu, com. Borcea, 
Judeţul Călăraşi, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. 

Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0243/362.580, interior 135 sau 107. 
 

 

 

 

 


