Jud.ALBA
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
Nr. 1830/28.07.2015
PUBLICATIE DE CONCURS
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, organizeaza in data de 28.08.2015, ora 10,00
concurs pentru ocuparea unor functii de executie vacante, dupa cum urmeaza:
-

1 post temporar vacant de asistent medical principal la sectia Pneumologie I
1 post vacant de ingrijitor curatenie la sectia Pneumologie I

Pentru ocuparea unui post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului- aprobat
prin HGR nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are catatenie romana, cetatenia altor state member ale Uniunii Europene si
domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atasata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de families au de unitati sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea situatiei
in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei
contractuale sunt:;
Asistent medical principal:
- absolvent al scolii sanitare postliceale si examen de grad principal
- certificate de membru eliberat de OAMGMAMR, vizat la zi.
Ingrijitor curatenie:
- studii generale sau medii
- curs de Crucea Rosie
Concursul se va desfasura la sediul DGASPC Alba- sala de sedinte din Alba Iulia , B-dul
1 Decembrie 1918, nr.68, conform calendarului urmator:
- 18 august 2015, ora 15,00: data limita pentru depunerea dosarelor
- 28 august, ora 10,00: proba scrisa
- Data si ora interviului vor fi communicate ulterior;
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale

si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii
vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei
publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
3. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta care
atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelo rcare atesta
indeplinirea conditiilor specifice postului solocitate de autoritatea sau institutia
publica;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in
meseria si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, celmai tarziu
pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa
caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand
pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, jud.Alba, str.Ecaterina Varga, nr.6, telefon 0258861302,
interior 102.
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BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul de ocuparea post asistent medical principal

1. Ordinul MS nr.916/2006 privind organizarea supravegherii si controlul infecţiilor
nosocomiale;
 Definiţia infecţiei nosocomiale
 Anexa IV – Precauţiuni universale
 Anexa IV – Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu
expunere la produsele biologice, la personalul care lucreaza in domeniul
sanitar
2. Ordinul MS nr.1226/2012 pentru apobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activiţati medicale si a metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
3. Ordinului MS nr.560/1999 privind atribuţiile asistentului medical care lucreaza in
secţii cu paturi – fişa postului pentru asistentul medical de salon.
4. Nursing – tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistenţii medicali – sub
redacţia Lucreţia Titirca, Editura Viaţa Medicala romaneasca;
5. Urgenţe medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titirca
 Urgenţele aparatului respirator
6. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titirca, Editura Viaţa Medicala Romaneasca;
 nevoia de a respire si de a avea o buna circulatie
 nevoia de a bea si a mănca
 nevoia de eliminare
 nevoia de a se mişca si de a avea o buna postura
 nevoia de a dormi şi a se odihni
 nevoia de a se imbraca si dezbraca
 nevoia de a mentine o temperatura constanta corpului
 nevoia de a fi curat, ingrijit, de a proteja tegumentele si mucoasele
 nevoia de a evita pericolele
 nevoia de a comunica
 nevoia de a actiona conform propriilor convingeri si valori, de a practica religia
 nevoia de a fi precaut
 nevoia de a se recrea
 nevoia de a invata cu sa-ti pastrezi sanatatea
 punctiile
 recoltarea produselor biologice si patologice
 sondaje, spalaturi, clisme
 administrarea medicamentelor

Intocmit,
Dr.Rugeanu Cristian – medic sef sectie

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul de ocuparea post ingrijitor curatenie

1. Ordinul MS nr.916/2006 privind organizarea supravegherii si controlul infectiilor
nosocomiale;
 Definitia infectiei nosocomiale
 Anexa nr 4 – Precautii Universale
 Anexa nr.5 – Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la
produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar, pct.5 – Definitii;
2. Ordinul MS nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare;
3. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala si a metodologiei de culegere a datelor pemtru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
 Anexa nr.1 - NORME TEHNICE privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitãti medicale;
 Anexa nr.3 – CONDITII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile
stabilite, a deseurilor rezultate din activitãti medicale;
3. Fisa postului ingrijitorului de curatenie;

Intocmit ,
Dr.Rugeanu Cristian – medic sef sectie

