SPITALUL ORĂŞENESC DR.GEORGE TRIFON NĂSĂUD
STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.1
LOC.NĂSĂUD
JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD
COD FISCAL 4347879
NR. 584 / 30.01.2019

ANUNŢ
SPITALUL ORĂŞENESC DR. GEORGE TRIFON NĂSĂUD
Organizeaza concurs pentru ocuparea:
- 2 (doua) posturi vacante de ingrijitoare curatenie la
COMPARTIMENT NEUROLOGIE
- PERIOADA DETERMINATA
In data de
22.02.2019 - PROBA SCRISA
26.02.2019 - INTERVIUL / PROBA PRACTICA
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr.286 / 2011
pentru aprobarea 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 din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
In perioada 31.01.2019 – 11. 02.2019 ora 13.00, candidatii depun la Serviciul
RUNOS dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a ) cerere de înscriere la concurs adresata managerului spitalului;
b ) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, dupa caz;
c ) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă indeplinirea
condiţiilor specifice ale postului;
d ) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea in muncă şi în specialitatea studiilor;
e ) cazier judiciar;
f ) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
de medicul de familie al candidatului;
g ) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau o
recomandare de la ultimul loc de muncă;
h ) curriculum vitae;
i ) dosar plic;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul
comisie de concurs, sau in copii legalizate.
Formularul de înscriere la concurs, tematica si bibliografia, se pune la dispoziţie
de către Serviciul RUNOS al Spitalului Oraşenesc dr. George Trifon Năsăud, TEL
0263-360684 int 233.
Taxa înscriere concurs este in valoare de 50 lei.
Pentru a participa la concurs candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinand Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (de minim 18 ani
împliniti);
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestata pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau
unitaţi sanitare abilitate ( medicul de specialitate medicina muncii);
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi dupa 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 in legătură cu
serviciul, care impiedica 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 vacante pentru care candidează, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare:
a) absolvent de şcoala generala ( diploma de absolvire 10 clase);
Concursul se desfăşoară la sediul unităţii şi constă în 3 (trei) etape succesive:
- Selecţia dosarelor de înscriere - 11.02.2019
- Proba scrisă
- 22.02.2019
- Interviul / proba practica
- 26.02.2019
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări scrise sau rezolvarea unui test grilă,
dupa caz;
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;
Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de
dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore;
Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut cel putin nota 7 la fiecare
proba;
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice
/interviu;

Comisia de concurs stabileste planul interviului in care vor fi testate cunostintele
teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza criteriilor de evaluare
a performantelor profesionale individuale, in raport de cerinţele postului.
Stabilirea candidatului care urmează sa ocupe postul scos la concurs se va face în
ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de
către candidat la fiecare probă.
Anunţul de concurs se afişează la sediul SPITALULUI ORĂŞENESC DR.
GEORGE TRIFON NĂSĂUD, str.Tudor Vladimirescu nr.1 si pe site-ul spitalului
www.spitalnasaud.ro, unde se publică tematica de concurs si bibliografia.
La ora stabilită pentru începerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi la sediul
unităţii, unde se face apelul nominal al candidaţilor si verificarea identităţii pe baza
buletinului de identitate sau a cărţii de identitate .
Dupa verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage
eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgentă .
Calendarul de desfaşurare a concursului:
ÎNSCRIERE CONCURS
- înscriere concurs în perioada 31.01.2019 - 11.02.2019, ora 13.00
- selecţia dosarelor în data de 11.02.2019, ora 14.00
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor în data de 11.02.2019 ora 14.30
- contestaţiile pentru selecţia dosarelor se depun in perioada 11.02.2019 ora
14.30 – 12.02.2019 ora 14.30
- solutionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor în data de 12.02.2019
ora 15.00
CONCURSUL / EXAMENUL – PROBA SCRISA
- se va desfaşura în data de 22.02.2019 ora 8,30 la sediul unităţii
- afişarea rezultatelor la proba scrisă în data de 22.02.2019 ora 15.00
- contestaţiile la proba scrisă se depun in perioada 22.02.2019 ora 15.0025.02.2019 ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă în data de 25.02.2019 ora 16.00
INTERVIUL/ PROBA PRACTICA in data de 26.02.2019 ora 9.30
- afişarea rezultatelor în data de 26.02.2019 ora 14.00
- contestaţiile la interviu se depun in perioada 26.02.2019 ora 14.0027.02.2019 ora 14.00
- soluţionarea contestaţiilor la interviu in data de 27.02.2019 - ora 15.00
- afişarea rezultatelor finale în data de 27.02.2019 ora 16.00

MANAGER
JURIST- MARCU DANIEL

SPITALUL ORASENESC DR. GEORGE TRIFON NASAUD
LOC.NASAUD
STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.1
JUD.BISTRITA –NASAUD
TEL.0263630684
FAX.0263360682
SE APROBA
MANAGER
JURIST - MARCU DANIEL
TEMATICA CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
VACANTE DE INGRIJITOARE CURATENIE
1 Atributiile ingrijitoarei .
2. Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei
medicale in unitatile sanitare:
- metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care
lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice (scop, obiective, definitii, atributii
in unitatile sanitare cu paturi punctul I lit.a);
- precautiunile standard – masuri minime obligatorii pentru prevenirea si
limitarea infectiilor asociate asistentei medicale (masurile standard, precautiile
adresate caii de transmitere).
3. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare :
- Definitii;
-Curatarea (definitii, metode generale de efectuare a curateniei, reguli
fundamentale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli
pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si
reguli de intretinere);
-Dezinfectia (definitie, dezinfectia prin mijloace fixe, dezinfectia prin
mijloace chimice –clasificarea dezinfectiei, antisepticele, spalarea mainilor si
dezinfectia pielii, factori care influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica
a dezinfectiei, antisepticele, definitie si criterii de utilizare si pastrare a
antisepticelor);
- Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de
risc;
- Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care
urmeaza sa fie tratat;
4.Definitii, clasificarea, colectarea, ambalarea, stocarea temporara si transportul
deseurilor rezultate din activitatile medicale;
5.Obligatiile lucratorilor;
6.Drepturile si obligatiile salariatului;

BIBLIOGRAFIA
1. - Atributiile ingrijitoare;
2. -O.M.S. nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile
sanitare;
Anexa nr.3 - Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a
personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice;
Anexa nr.4 – Precautiunile standard – Masuri minime obligatorii
pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
3. -O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare:
Anexa nr.1- Capitolul I – Definitii- art.1
Capitolul II – Curatarea –art. 2- art.7
Capitolul III - Dezinfectia –art.8 - art.27
Anexa nr.3 – Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in
functie de nivelul de risc;
Anexa nr.4 – Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie
de suportul care urmeaza sa fie tratat;
4. -O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale:
Anexa nr.1- Capitolul II – Definitii art.7- lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j),
k), l), p), ş);
-Capitolul III - Clasificari- art.8
-Capitolul V- Colectarea deseurilor medicale la locul de producere art.12
-Capitolul VI- Ambalarea deseurilor medicale - art.13- art.18;
art.20, art.22, art.24, art.26, art.28, art.30;
-Capitolul VII – Stocarea temporara a deseurilor rezultate din
activitati medicale -art.31-art.34;
-Capitolul VIII – Transportul deseurilor rezultate din activitati
medicale -art.36 – art.38, art.40;
- Capitolul XI –art.54- art.56, art.66
5. -Legea nr.319/2006 –privind securitatea si sanatatea in munca –art.22;
6. - Legea nr.53/2003 –Codul muncii – art.39.

DIRECTOR MEDICAL
DR.MURESAN LIANA

CERERE DE INSCRIERE LA CONCUR
pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitoare curatenie de la Compartiment
Neurologie
In atentia D-lui Manager al Spitalului Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud
JURIST- MARCU DANIEL

Subsemnata _________________________________________ cu domiciliul în
localitatea ______________________ str. ______________________ nr. _____ ap. _____
judeţul
_______________,
telefon
_________________________,
mobil
_____________________ posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. ______________ eliberat de
_______________________________ la data de ____________________, vă rog să-mi
aprobaţi înscrierea la concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare curatenie .
Menţionez
că
sunt
absolventă
_____________________________________
______________________________________________________________________
l
_____________________________________________________ având o vechime în
munca de __________ ani.
La prezenta anexez documentele necesare pentru înscriere:
1. Carte de Identitate/Buletin de Identitate (original + copie);
2. Acte de studii (original + copie);
3. Carnet de muncă (original+copie) sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca (dupa caz);
4. Cazier judiciar;
5. Adeverinţă medicală (original) - apt pt. participare la concurs;
6. Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ( original+ copie) sau o
recomadare de la ultimul loc de munca
7. Curriculum vitae
Vă mulţumesc.
Data: _________________

Semnătura

