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"IAN NOUR 

fUNŢ 
U.M. 01594 Lungeşti din MinisteruTXpărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea 

postului vacant de asistent medical principal/PL în cabinetul medical din compania pază şi 
sprijin logistic la Depozitul Central 163 Muniţii "Rusidava" (U .M. 01594 Lungeşti) 

Principalele cerinţe ale postului sunt îndeplinirea sarcinilor specifice postului. 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 
• cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01594 Lungeşti (se 

întocmeşte la sediul unităţii); 
• curriculum vi tac — model european; 
• certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşle 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*: 
• copii ale documentelor (certificat de căsătorie, divorţ) în cazul persoanelor care şi-au schimbat 

numele" 
• 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 1*: 

• acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului dc securitate, corespunzător fişei postului, în 
condiţiile în care este declarată „admisă" la concurs; 

• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Condiţi i le 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 min imă reglementată de prevederile legale - minimum 1 8 ani; 
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza certificatului medical din 

care să reiasă faptul că cel în cauză este apt pentru munca respectivă, eliberat 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, 

' Documentele privind identitatea, studiile, vechimea, cursurile sau specializările se prezintă cu ocazia 
depunerii dosarului şi în original in vederea verificării conformităţii cu acestea. 
"Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, informatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
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care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii le specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 
a. Pregătirea profesională: 
1. studii de specialitate: Diplomă de absolvire a şcolii postliceale(profil medical) sau diplomă de 

absolvire a şcolii postliceale prin echivalare, conform H.G. 797/1997; 
2. perfecţionări/specializări: asistent medical de medicină generală; 
3 . limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu; 
4. cunoştinţe de operare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Cunoştinţe de bază pperare Microsoft 

office(word, cxcel); 
5. autorizaţii speciale pentru executarea atribuţiilor: Autorizaţie dc liberă practică avizată la zi de 

O.A.M.G.M.A.M.R. 
b. Experienţă: 
1. vechime în muncă: 5 ani; 
2. vechime în specialitatea necesară: 5 ani; 
c. Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă. 
d. Alte cerinţe: 
1. abilităţi / calităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului, cmpal ie . inteligenţă, toleranţă 

la frustrare, rezistenţă la stres, tenacitate, loialitate, spirit de echipă; 
2 . disponibilitate pentru lucru în program prelungit; 
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de ser\>iciu. fiind necesar acordul scris ai 

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 fl declarată „admisă". 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti , sat 
Stăneşti-Lunca. jud . Vâlcea, telefon contact 0249 472540, int. 122. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 24.09.2021, ora 16 . 0 0 . 
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01594 Lungeşti, cu sediul în 

comuna Lungeşti , sat Stăneşti-Lunca. jud . Vâlcea, telefon contact 0249 472540, int. 122 şi pe pagina de 
internet {w.w.w.logmiLro, secţiunea anunţuri) în dala de 28.09.2021. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 
01594 Lungeşti, cu sediul în comuna Lungeşti , sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea, telefon contact 0249 
472540, ini. 122. în data dc 29.09.2021, până la ora 16.00; persoana de con tac t secretar Mr. Cincă Sorin, 
telefon 0249 472540, int. 122. 

Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 
sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti, sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea şi pe pagina de 
internet, {w.w.w.logmiLro, secţiunea anunţuri) în data de 30.09.2021. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. P R O B A SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti , sat 

Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea, în data de 04.10.2021, ora 1 0 0 0 . 
Rezultatele la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti , 

sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea şi pe pagina de internet {w.w.w.logmiLro, secţiunea anunţuri) în data de 
05.10.2021. 

Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu 
sediul în comuna Lungeşti, sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea, în data de 06.10.2021. până la ora 16 0 0 ; persoana 
de contact, secretar Mr. Cincă Sorin, telefon 0249 472540, int. 122. 

Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 01594 
Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti, sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea şi pe pagina de internet 
{w.w.w.logmiLro, secţiunea anunţuri) în data de 07.10.2021. 

2. I N T E R V I U L : se desfăşoară la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti , sat 
Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea, în data de 08.10.2021, ora 10 0 0 . 

Rezultatele la interviu se afişează la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti, sat 
Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea şi pe pagina de internet {w.w.w.logmiLro, secţiunea anunţuri) în data de 
11.10.2021. 

Eventuale contestaţii privind rezultatele interviului se depun la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu 
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sediul în comuna Lungeşti , sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea. în data de 12.10.2021. până la ora 16 0 l > . persoana 
de contact, secretar Mr. Cincă Sorin, telefon 0249 472540. int. 122. 

Rezultatele soluţionării contestaţii lor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01594 
Lungeşti , cu sediul în comuna Lungeşti , sat Stăneşti-Lunca, jud . Vâlcea şi pe pagina de internet 
(w.w.w. Iogmil.ro, secţiunea anunţuri) în data de 13.10.2021. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01594 Lungeşti , cu sediul în comuna 
Lungeşti , sat Stăneşti-Lunca. jud . Vâlcea şi pe pagina de internet (w.w.w./ogmil.ro, secţiunea anunţuri) în 
data de 18.10.2021. 

Tematica de concurs: 
1. Nurs ing - Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali: Tehnici de evaluare şi de 

satisfacere a nevoilor fundamentale - Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie; - Nevoia de a bea şi a 
mânca: - Nevoia de a el imina: - Nevoia de a menţine tegumentele curate şi integre; - Puncţiile-generalilăli; -
recoltarea produselor biologice şi patologice; - administrarea medicamentelor; 

2. Tehnica îngrijirii bolnavului: Capitolul II - Supravegherea bolnavului; Capitolul III - Contribuţia 
asistentei la explorarea bolnavului; Capitolul IV- Tehnica tratamentului; 

3 . Urgenţele medico-chirurgicale - Sinteze: Urgenţele aparatului respirator; Urgenţele aparatului 
cardiovascular: Urgenţele abdominale : Urgenţele renale şi urologice; Şocul; Traumatismele vaselor şi 
hemostaza provizorie; îngrijirea plăgilor; Imobilizarea provizorie; 

4 . Ordinul nr. 1101/2016: Anexa I - Capitolul II - Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de 
supraveghere, prevenire şi l imitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale - punctele 12, 13. 14; Anexa 2 -
Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; Anexa 4 - Precauţiunile standard. Măsuri 
min ime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

5. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 261/06.02.2007: Capitolul I - Definiţii; Capitolul II -
Curăţarea; Capitolul III - Dezinfecţia; Capitolul IV -- Sterilizarea; 

6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1226/03.12.2012: Anexele 1 şi 3 ; 
" 7. Hotărârea nr. 2/09.07.2009: Capitolul II - Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa 

profesională a asistenţilor medicali generalişli . moaşelor şi asistenţilor medicali: Capitolul V Obligaţii etice 
şi deontologice; Capitolul VI - Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat. 

Bibliografia de concurs: 
1. Lucrcţia Titirică. Nursing - Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali , Ld. 

Medicală Românească; 
2. Mozes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, ediţia a Vll-a , Editura Medicală. Bucureşti. 2002: 
3 . Lucreţia Titirică. Urgenţele medico-ehirurgicalc - Sinteze, ediţia a IlI-a, Ld. Medicală. Bucureşti, 

1998; 
4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 
5. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 261/06.02.2007. cu modificările şi completări le ulterioare, 

privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare; 
6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor re/ui tate din activităţile medicale şi a Metodologiei dc culegere a datelor pentru baza 
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

7. Hotărârea nr. 2/09.07.2009 - Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi 
moaşei din România; 

8. Legea nr. 53/2003. "Codul munci i" , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul II -
Contractul individual de muncă: capitolul II - Executarea contractului de muncă; Titlul XI - Răspunderea 
juridică: capitolul II - Răspunderea disciplinară; 

9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completări le ulterioare -
capitolul II "Obligaţii privind apărarea împotr iva incendiilor ". secţiunea I "Obligaţii generale"; 

10. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completări le 
ulterioare - capitolul IV "Obligaţiile lucrătorilor"; 

11. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice - integral; 
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12. Hotărârea Guvernului României nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu: art. 4 - art. 8. 

N O T E : 
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după llecare probă în 

parle. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

ŞEF AL f j jRSONALULUI 
Mr. 

S©R1N C1NCĂ 

P R E Z E N T U L A N U N Ţ A F O S T A F I Ş A T LA P U N C T U L 
D E C O N T R O L A L U.M. 01594 L U N G E Ş T I , ASTĂZI 10.09.2021, O R A 0 9 . 0 0 

G R A D A T DE S E R V g U ^ J U N C T C O N T R O L 
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