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          ROMÂNIA                                                                       

        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

UNITATEA MILITARĂ 01824 CÂMPIA TURZII                     

                                                       

             

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului/examenului de încadrare a postului vacant de execuţie  

de personal civil contractual de asistent medical din cadrul Unității Militare 01824 D 

Odorheiu Secuiesc 

 

Postul pentru care se organizează concurs/examen este de asistent medical din cadrul 

Unității Militare 01824 D Odorheiu Secuiesc. 

Principalele cerinţe ale postului sunt: 

- Asigură asistență medicală de urgență, asistență medicală profilactică și curativă a 

întregului personal; 

- Asigură întreținerea și utilizarea în condiții optime a materialelor, mijloacelor și produselor 

farmaceutice din dotare; 

- Asigură aprovizionarea cu materiale sanitare și medicamente; 

- Asigură controlul medical preliminar și nemijlocit al personalului care asigură serviciul de 

pază și permanență în unitate; 

- Asigură asistență medicală la trageri, aplicații și alte activități specifice. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 01824 Câmpia Turzii; 

 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; 

 copie a 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; 

 copie a 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 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


; 

 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.  

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 02.05.2022, ora 14.30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii, localitatea 

Câmpia Turzii, strada Aerodromului nr. 1, persoană de contact: Sg.Vodă Andrei, telefon 

0264/311353, interior 635. 

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 - minimum 15 ani; 

                                                           
 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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4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

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

6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

7. 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:  

1. studii postliceale (diplomă de școală postliceală sau echivalentă ori studii postliceale prin 

echivalare conform HG 797/1997); 

2. aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de Ordinul Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; 

3. vechime în muncă - minim 6 luni; 

4. vechime în muncă în domeniul de specialitate - minim 6 luni; 

5. cunoştinţe de operare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: operarea programelor de tip 

Microsoft Office - Bine; 

6. nivelul de acces la informaţii clasificate este până la 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”; 

7. Alte cerinţe specifice ocupării postului:  

- capacitate de valorificare a cunoştinţelor şi a experienţei profesionale dobândite; 

- spirit de iniţiativă; 

- capacitate de comunicare şi relaţionare; 

- capacitate de a-şi asuma responsabilităţile; 

- capacitate şi adaptabilitate la condiţiile de muncă; 

- capacitate de a lucra independent şi în echipă; 

- capacitate de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; 

- integritate morală şi etică profesională; 

- loialitate faţă de instituţie; 

- rezistenţă psihică la stres; 

- utilizarea corectă a limbii române în elaborarea/redactarea documentelor. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 05.05.2022 la sediul 

Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de 

06.05.2022 până la ora 15.30, la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii. Persoană de 

contact: Sg. Vodă Andrei, telefon 0264/311353 int. 635. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data de 09.05.2022 până la ora 15.30 la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi 

pe www.roaf.ro. 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 16.05.2022, ora 11.00 la sediul Unității Militare 

01824 Câmpia Turzii. 
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 17.05.2022 până la ora 15.30 la sediul 

Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 18.05.2022 până la ora 

15.30 la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii. Persoană de contact: Sg.Vodă Andrei, 

telefon 0264/311353 int. 635. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 

19.05.2022 până la ora 15.30 la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi pe www.roaf.ro. 

2. Interviul: se desfăşoară în data de 20.05.2022, ora 11.00 la sediul Unității Militare 

01824 Câmpia Turzii. 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 23.05.2022 până la ora 15.30 la sediul 

http://www.roaf.ro/
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Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 24.05.2022 până la ora 

15.30 la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii. Persoană de contact: Sg.Vodă Andrei, 

telefon 0264/311353 int. 635. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de 

25.05.2022 până la ora 15.30 la sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi pe www.roaf.ro. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 26.05.2022 până la ora 14.00 la 

sediul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii şi pe www.roaf.ro. 

       

Tematica de concurs: 

1. Urgențele aparatului respirator: 

a. Insuficiența acută: 

- Cauze; simptomatologie; conduita de urgență. 

b. Criza de astm bronșic: 

- factori determinanți și predispozanți; simptomatologie; conduita de urgență. 

2. Urgențele aparatului cardiovascular -  Resuscitarea cardio-respiratorie: 

- semne clinice; primul ajutor și reanimarea respiratorie; tehnica respirației artificiale; 

masajul cardiac extern; resuscitarea cardio-respiratorie; 

- eficiența resuscitării cardio-respiratorii; complicațiile și accidentele; contraindicațiile 

masajului cardiac extern. 

3. Urgențele abdominale: 

a. Colica biliară: cauze; simptome; conduita de urgență; 

b. Abdomen acut: cauze; simptomatologie; conduita de urgență; 

c. Ocluzie intestinală: cauze; simptomatologie; conduită de urgență. 

4. Urgențe renale și urologice: cauze; simptome; conduita de urgență. 

5. Urgențe neurologice: 

 a. Accidente vasculare cerebrale (AVC): cauze; simptomatologie; conduita de urgență; 

 b. Șocul: clasificare; tablouri clinice; măsurile de prim ajutor; șocul traumatic, șocul 

cardiogen, șocul anafilactic și șocul septic; 

 c. Intoxicațiile acute exogene: cauze; simptomatologie; conduita de urgență.  

6. Traumatismele: clasificare; tablourile clinice; măsurile de prim ajutor. 

7. Urgențe datorate agenților fizici și chimici – Arsurile, electrocutarea, insolația, 

degererăturile și înecul(sumersia): descriere/clasificare; semne clinice; măsuri de prim ajutor. 

8. Prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale provenite din activitățile medicale. 

9. Drepturile pacienților. 

10. Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale. 

11. Norme privind protecția informațiilor clasificate: 

a. Accesul la informații clasificate; 

b. Clasificarea informațiilor; 

c. Verificarea personalului; 

d. Obligații, răspunderi și sancțiuni; 

e. Protecția informațiilor clasificate. 

 

Bibliografia de concurs: 

1. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă, Editura medicală, București, 2011; 

2. Protocoale și ghiduri actuale în medicina de urgență – Diana Carmen Preotu-Cimpoeșu, 

Editura ,, Gr.T,Popa”, U.M. Iași, 2011; 

3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților; 

4. Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității 

procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia; 

http://www.roaf.ro/


 

4 din 4 
 

5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, 

prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, control al 

infecțiilor nosocomiale în unități sanitare; 

6. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/2012 privind aprobarea normelor tehnice privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale; 

7. Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și 

funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România; 

8. Ordinul ministrului sănătății nr. 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistența 

medicală de urgență prespitalicească; 

9. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

10. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

11. Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. 

 

NOTE: 

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare 

probă în parte; 

2. Rezultatul final al concursului nu se contestă; 

3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 

 

 

 

 

 


