SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com

ANUNȚ
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

-

-

-

-

un post vacant de asistent medical principal sef cu studii superioare la Serviciul de Anatomie
Patologica
Condiții de participare la concurs
vechimea necesară pentru ocuparea unui post de asistent medical principal este de minim 5 ani ca
asistent medical.
examen de obținere a gradului de principal
diplomă de licență in specialitate
Certificat de membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
Asigurare de malpraxis in termen
un post vacant de asistent medical la Secția Chirurgie Generală II
Condiții de participare la concurs
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare cf.HG 797/1997
Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
Asigurare de malpraxis în termen
Vechime minim 6 luni
doua posturi vacante de asistent medical la Secția Clinica Medicina Interna
Condiții de participare la concurs
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare cf.HG 797/1997
Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
Asigurare de malpraxis în termen
Vechime minim 6 luni
un post vacant de psiholog practicant la Centrul de Sanatate Mintala
Condiții de participare la concurs :
diplomă de licență in specialitate
asigurare de malpraxis in termen
Vechime: 1 an vechime ca psiholog stagiar
un post vacant de psiholog stagiar la Centrul de Sanatate Mintala
Condiții de participare la concurs :
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-

diplomă de licență in specialitate
asigurare de malpraxis in termen
nu necesită vechime

-

un post vacant de statistician medical principal la Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala
Condiții de participare la concurs
Studii: diplomă de studii medii
Examen de grad principal
Vechime: 4 ani in specialitate

-

-

-

-

-

-

-

doua posturi vacante de brancardier la Sectia Clinica Neurologie
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
nu necesită vechime
trei posturi vacante de infirmieră la Sectia Clinica Neurologie
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
nu necesită vechime

un post vacant de preot definitiv la Personal Clerical
Condiții de participare la concurs
Studii: diplomă de licență în specialitatea postului

un post vacant de manipulant bunuri la Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
nu necesită vechime

un post vacant de electrician (muncitor I, categoria 6) la Serviciul Tehnic
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
Vechime: 9 ani in meserie

un post vacant de instalator sanitare/termice (muncitor II, categoria 3) la Serviciul Tehnic
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
Vechime: 6 ani in meserie

un post vacant de lacatus mecanic (muncitor I, categoria 6) la Serviciul Tehnic
Condiții de participare la concurs
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-

diplomă de școală generală
Vechime: 9 ani in meserie

-

un post vacant de ingrijitor la Serviciul de Medicina Legala
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
nu necesită vechime

-

-

un post vacant de ingrijitoare la Serviciul de Anatomie Patologica
Condiții de participare la concurs
diplomă de școală generală
nu necesită vechime

I. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical principal sef cu studii
superioare la Serviciul de Anatomie Patologica :
Bibliografie:
1. Norma metodologica de aplicare a Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si
prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului.
2. Laurentiu Mogoanta , Carmen Florina Popescu, Claudia Valentina Georgescu, Violeta
Comanescu, Daniel Pirici – Ghid de Tehnici de Histopatologie, Citologie si
Imunohistochimie, Editura Medicala Universitara , Craiova 2007
3. I.Moraru – Anatomie Patologica , Editura Medicala 1980
4. Gh.Diaconita -Tehnica Histopatologica – Editura de Stat penru literatura stiintifica Bucuresti
5. Leonida Gherasim – Ghiduri de practica medicala, Editura INFO Medica
6. Maria Florescu – Anatomie Patologica generala sisistemica – Editura Augusta 2000
7. Florin Halalau, Carmen Ardeleanu – Anatomie Patologica – Editura Medicala 2003
8. Carmen Ardeleanu , Violeta Comanescu, Bogdan Zaharia – ,,Imunohistochimie-principii
generale si aplicatii in diagnosticul histopatologic,,- Editura Sitech 1999
9. Carmen Ardeleanu, Florin Halalau, Mihai Ceausu - ,,Curs de Anatomie Patologica,, Editura Cartea Universitara , Bucuresti 2004

Tematica :
1. Caractere generale ale tumorilor benigne
2. Caracterele generale ale tumorilor maligne
3. Activitatea de histopatologie-norme generale
4. Prelevarea pieselor de la cadavru pentru examenul de laborator
5. Probe uzuale ce se pot executa in timpul necropsiei
6. Recoltarea pieselor pentru fixare si practica fixarii
7. Fixarea (principii,metode,tipuri de fixatori)
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8. Includerea in parafina (definitie,timpi de executie)
9. Pregatirea blocurilor si sectionarea pieselor la microtomul de parafina
10. Coloratia hematoxilina-eozina
11. Coloratia Van Gieson
12. Examenul extemporaneu (intraoperator)
13. Colorarea bacilului Koch pe tesuturi
14.Activitatea de citologie-norme generale
15. Coloratiile Giemsa,Babes -Papanicolau
16. Primirea si inregistrarea produselor in laborator si eliberarea rezultatelor
17. Rolul asistentului medical in laboratorul de anatomie patologica
18. Aplicatiile imunohistochimiei in diagnosticul histopatologic
19. Reglementari legislative in laboratorul de anatomie patologica

II. Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului de asistent medical la Sectia Chirurgie
Generala II:
Bibliografie
1 Urgențe medico-chirurgicale - autor Lucrerția Titircă
2 Ghid nursing cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale –vol I și
vol II-autor Lucreția Titircă
3 Ordinului 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infectiilor
asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
4 Ordinul 961din 19.08.2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare
5 Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de
culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din
activități medicale
Tematica:
1. Insuficiența respiratorie acută-etiologie, simptomatologie, conduită de urgență
2. Bronhopneumonia obstructivă cronică-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
3. Criza de astm bronșic-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
4. Starea de rău asmatic-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
5. Pneumotoraxul spontan-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
6. Hemoptizia-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
7. Angina pectorală-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
8. Infarctul miocardic-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
9. Encefalopatia hiperttensiva-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
10. Tulburări de ritm ale inimii-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
11. Edemul pulmonar acut-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
12. Embolia pulmonară-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
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13. Resuscitarea cardio-respiratorie-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
14. Șocul-etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
15. Insuficiența renală acută- etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
16. Colica renală- etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
17. Retenția acută de urină- etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
18. Coma- etiologie, simptomatologie, conduita de urgență
19. Anemia feriprivă- simptomatologie, conduita de urgență
20. Îngrijiri acordate în obstetrică-protocol pentru toaletă leuzei
21. Îngrijirea pacientelor cu afecțiuni ale aparatului genital

III. Bibliografie pentru ocuparea postului de asistent medical la Sectia Clinica Medicina
Interna:
Bibliografie
1 Urgențe medico-chirurgicale - autor Lucrerția Titircă 2006
2 Ingrijirea omului bolnav si sanatos Autori Florin Chiru, Gabriela Chiru, Letitia Moraru Editura
Cison 2001
3 Ordinului 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infectiilor
asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
4 Ordinul 961din 19.08.2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare
5 Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din
activități medicale

IV. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de psiholog practicant la Centrul de
Sanatate Mintala:
Bibliografie:
1. Codul deontologic al profesiei de psiholog ;
2. F.Tudose , C.Tudose, L.Dobranici - ,,Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi,,
Ed.Trei, 2011
3. L.Dobranici- Sanatate mintala ,,Ed.Fundatia Romania de Maine, 2008
4. I.Dafinoiu- ,, Personalitate. Metode de abordare clinica.Observatia si interviul ,, Ed.Polorom,
2002
5. L.Danaila, M.Golu - ,,Tratat de neuropsihologie,,Ed.Plirom, 2006
6. V.Predescu- ,,Psihiatrie ,, Ed.Medicala, 1989

Tematica :
1. Codul deontologic al profesiei de psiholog;
2. Elemente de psihodiagnostic si evaluare clinica;
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3. Dementa; evaluare psihometrica si interpretare;
4. Constiinta si tulburarile ei;
5. Afectivitatea; evaluare psihometrica si interpretare
6. Perceptia si tulburarile ei;
7. Atentia; evaluare psihometrica si interpretare
8. Memoria; evaluare psihometrica si interpretare
9. Gandirea ; evaluare psihometrica si interpretare
10.Tulburarile de personalitate; evaluare psihometrica si interpretare

V. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de psiholog stagiar la Centrul de
Sanatate Mintala:
Bibliografie:
1. Codul deontologic al profesiei de psiholog ;
2. F.Tudose , C.Tudose, L.Dobranici - ,,Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi,,
Ed.Trei, 2011
3. L.Dobranici- Sanatate mintala ,,Ed.Fundatia Romania de Maine, 2008
4. I.Dafinoiu- ,, Personalitate. Metode de abordare clinica.Observatia si interviul ,, Ed.Polorom,
2002
5. L.Danaila, M.Golu - ,,Tratat de neuropsihologie,,Ed.Plirom, 2006
6. V.Predescu- ,,Psihiatrie ,, Ed.Medicala, 1989

Tematica :
1. Codul deontologic al profesiei de psiholog;
2. Elemente de psihodiagnostic si evaluare clinica;
3. Dementa; evaluare psihometrica si interpretare;
4. Constiinta si tulburarile ei;
5. Afectivitatea; evaluare psihometrica si interpretare
6. Perceptia si tulburarile ei;
7. Atentia; evaluare psihometrica si interpretare
8. Memoria; evaluare psihometrica si interpretare
9. Gandirea ; evaluare psihometrica si interpretare
10.Tulburarile de personalitate; evaluare psihometrica si interpretare
VI. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de statistician medical principal la Serviciul
de Evaluare si Statistica Medicala
Bibliografie:
1. Manual de Metode Matematice in Analiza Starii de Sanatate – Petru Muresan – Editura Medicala –
Bucuresti 1989;
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2. Ordinul 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018, a
Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2018 – 2019, inclusiv Anexele la contract.
3 – 4. ORDINUL 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor
clinice la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si
metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale
pentru care se solicita reconfirmarea.
5. ORDINUL 1490/27 August 2008 privind aprobarea metodologiei de calcul a Indicatorilor de
Performanta ai Managementului Spitalului
Tematica:
1) Morbiditate
- Aspecte generale
- Clasificarea Internationala a Maladiilor.
2) Finantarea/decontarea serviciilor medicale spitalicesti in sistemul de asigurari de sanatate in anul 2019
(spitalizare continua si spitalizare de zi)
3) Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pt. cazurile
spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi.
4) Metodologia de evaluare a cazuriolor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale
pentru care se solicita reconfirmarea.
5) Evaluarea activitatii spitalului
- Metodologia de calcul a Indicatorilor de Performanta ai Managementului Spitalului.
VII. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de brancardier la Sectia Neurologie
Bibliografie
1. Tehnica ingrijirii bolnavului – autor Carol Mozes (pentru temetica de la pct.1-3, pag 64-75 si pag.
125-138)
2. Fisa postului brancardier
3. Ordinul 916 din 27.07.2006 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
4. Ordinul 261 din 06.02.2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
5. Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodolgiei de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

Tematica:
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1. Dezinfectia, dezinsectia, deratizarea
2. Transportul bolnavilor si al accidentatilor-transportul primar-transportul secundar in incinta
spitalului ( cu brancardul, cu caruciorul, cu fotoliul rulant, cu patul rulant, cu ascensoriul)
3. Transportul copiilor
4. Supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
5. Gestionarea deseurilor medicale
6. Curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
7. Atribuitiile conform fisei postului.

VIII. Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului de infirmiera la Sectia Neurologie
Bibliografie:
1. Ghidul infirmierei –autor Sora Lungu Nicolae
2. Legea nr.46/2003 – Legea drepturilor pacientului
3. Ordinul Ministerului Sanatatii 1101 din 2016 pentru aprobarea normelor de supraveghere,prevenirea
si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
4. Ordinul Ministerului Sănătății 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice si private, tehnici de lucru si
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie,
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de suportul care urmeaza sa fie
tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare
5. Ordinul nr.1226 din 3 Decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

Tematica :
1. Igiena spitaliceasca-igiena saloanelor,igiena individuala ,igiena alimentatiei
2. Dezinfectia-dezinsectia-deratizarea-in unitatile sanitare
3. Locul si rolul infirmierei in sistemul de ingrijire al pacientului
4. Codul etic al infirmierei
5. Statutul infirmierei
6. Nivelul de cunoastere si abilitati ale infirmierei
7. Dezbracarea si imbracarea pacientului
8. Pregatirea patului cu pacient
9. Pregatirea patului fara pacient
10. Prevenirea escarelor de decubit
11. Servirea bolnavului la pat
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IX. Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului de preot definitiv la Personal Clerical
Bibliografie:
Dumitru Bogdan Badita, Pastorita bolnavilor, Ed.Cuvantul Vietii 20012
Indrumator administrativ bisericesc, Ed.Cuvantul Vietii 20012
Regulamentul de functionare al sistemului de asistenta sociala in BOR
Tematica
1) Statutul , intretinerea si rolul capelei de spital in activitatea pastoral misionara a preotului
de caritate
2) Intelesul si folosul postului in Biserica Ortodoxa. Aspecte misionare in pastoratia bolnavilor
in mediul urban
3) Abateri tipiconale si practici neliturgice intalnite la savarsirea Sfintei Liturghii
4) Pastoratia copiilor, a batranilor si a bolnavilor in mediul urban
5) Mijloace de pastoratie a bolnavilor din spitale
6) Implicarea bisericii in asistenta sociala – o vocative spirituala si o necessitate practica
7) Taina Sfintei Spovedanii , mijloc de pastoratie individuala in lucrarea preotului de caritate
8) Atitudinea preotului de caritate fata de pacientii din spitale si fata de familiile lor
9) Cooperarea preotului de caritate cu medicii din spitale in beneficiul bolnavilor
10) Activitati si evenimente pastoral misionare : cum le oprezentam la Radio, Televiziune si Ziarul
Lumina (Centrul de Presa Basilica al Patriarhiei Romane)
11) Cooperarea preotului de caritate cu Protoieria si cu Centrul Eparhial-Sectorul Social Filantropic

X. Tematica si Bibliografie pentru ocuparea postului de manipulant bunuri la Serviciul de
Achizitii Publice si Aprovizionare:
Tematica
-

Drepturi si obligatii
Reguli de disciplina a muncii
Timpi de munca si timpi de odihna
Manipularea manuala care prezinta riscuri in afectiuni dorso lombare
Echipamnet individual de protectie
Bibliografie

-

Legea 53/2003 – Codul Muncii republicat cu modificarile si completarile ulterioare
HG 1051/2006 – cerintele minime de sanatate si Securitate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori – in special de afectiuni dorso lombare
HG 1048/2006 – cerintele minime de sanatate si securitate , de protective la locul de munca.
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XI. Bibliografie și Tematică pentru ocuparea postului de electrician la Serviciul Tehnic:
-

Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca
Legea nr 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor
Cartea instalatorului electrician – Gh. Chirita, C.Alexe, Editura Tehnica.

XII. Bibliografie și Tematică pentru ocuparea postului de instalator sanitare/termice la Serviciul
Tehnic:
-

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006 – actualizata, si normele metodologice de
aplicare a legii nr.319/2006 - actualizata
Legea privind apararea impotriva incendiilor nr 307/12.07.2006 – actualizata
Manualul de instalatii sanitare; Editura ARTECNO Bucuresti
Manualul de instalatii incalzire ; Editura ARTECNO Bucuresti

XIII. Bibliografie și Tematică pentru ocuparea postului de lacatus mecanic la Serviciul Tehnic:
-

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006 – actualizata, si normele metodologice de
aplicare a legii nr.319/2006 - actualizata
Legea privind apararea impotriva incendiilor nr 307/12.07.2006 – actualizata
Manualul lacatusului mecanic

XIV. Bibliografie și Tematică pentru ocuparea postului de ingrijitor la Serviciul de Medicina
Legala
Bibliografie:
1. Ordinul nr 1101/30 septembrie 2016 privind aprobarea normelor de supraveghere , prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare .
2. Ordinul 961din 19.08.2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare
3. Fisa de post pentru ingrijitor
4. Legea nr.46/2003 – Legea drepturilor pacientului cu modificarile si completarile ulterioare
5. Ordinul ministrului sanatatii nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
6. Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a metodolgiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale
7. Ordinul 916 din 27.07.2006 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor asociate
asistentei medicale in unitatile sanitare
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8. Ordonanta 1/2000 republicata privind orghanizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina
legala
9. Hotararea 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului
nr.1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala
10. Ordonanta 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.1/2000 privind
organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala
11. Legea nr.271/2004 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de
medicina legala
12. Hotararea nr.1204/2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.774/2000 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea
activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala
13. Ordin nr.1134/25.05.2000 pentru aprobarea normelor procedurale privind efectuarea expertizelor a
constatarilor si a altor lucrari medico legale
14. Legea nr.104/2003 republicata privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor
de la cadavre in vederea transplantului.

Tematică:
1. Atrbutiile ingrijitorului prevazute in fisa postului
2. Definirea urmatorilor termeni:curatarea,dezinfectia,sterilizarea,produse biocide,substante active,produs
detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel mediu si scazut
a) exigente de curatare – dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial functionala in modelul
general de zonare, dupa cum urmeaza:
- zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia
- zona murdara
- zona intermediara
b) reguli generale in aplicarea programului de curatare:
- curatarea – dezinfectia curenta
- curatarea – dezinfectia ciclica
- reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
- criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
- obligatiile personalului efector
3. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale , colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite
din activitatea medicala
4. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
- obiective si domenii de aplicare
- clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
- ambalarea deseurilor
- recipiente pe categorii de coduri de culoare
- depozitarea temporara
- transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului
5. Legislatie speciala medico legala si prosecturala
6. Legea nr.46/21.01.2003 privind drepturile pacientului
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XV. Bibliografie și Tematică pentru ocuparea postului de ingrijitoare la Serviciul de Anatomie
Patologica
Bibliografie:
1. Ordinul 961din 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de
evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru
dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice
in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor a derularii si a eficientei procesului de
sterilizare
2 Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a metodolgiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale
3 Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea
organelor si tesuturilor de la cadaver in vederea transplantului din 01.04.2004.
4. Ordinul nr 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si limitare a
Infectiilo rasociate asistentei medicale in unitatile sanitare
5. Codul Muncii – Legea 53/2003.

Tematica:

1 Atrbutiile ingrijitorului prevazute in fisa postului
2 Definirea urmatorilor termeni:curatarea,dezinfectia,sterilizarea,produse biocide,substante active,produs
detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel mediu si scazut
a) exigente de curatare – dezinfectie in Serviciul de Anatomie Patologica,
b) reguli generale in aplicarea programului de curatare:
- curatarea – dezinfectia curenta
- curatarea – dezinfectia ciclica
- reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
- criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
3. Prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale
4. Gestionarea, colectarea si transportul deseurilor provenite din activitatea medicala

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente :
- cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;
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- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după caz;
- copia documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de instituție
- carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă , în meserie și/sau în
specialitatea studiilor ,în copie ;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate ;
- cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează.În situația depunerii declarației pe proprie răspundere,
candidatul are obligația depunerii cazierului până la data desfășurării primei probe a concursului
- Curriculum vitae ;
Dosarul se va depune la Serviciul RUNOS;
La prezentul anunț de concurs se anexează bibliografia și tematica aferentă desfășurării concursului.
Concursul va avea loc la parter în sala de ședințe.
Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. al unității,telefon 021/3243312, interior 216
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs
-

Poate ocupa un post vacant (temporar vacant) persoana care îndeplinește urmatoarele condiții ;
are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România
cunoaște limba română scris și vorbit
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
are capacitate deplină de exercițiu
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs și specificate în fișa postului
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității , contra statului ori
contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul , care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție , care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situațiilor in care a intervenit reabilitarea
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Concursul se va organiza conform calendarului următor:




12.02.2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20.02.2020, ora 900 test grilă
25.02.2020, ora 900 proba interviu
Concursul se va desfășura la sediul unității din Bd.Basarabia nr.49-51 sector 2.
Dosarul de concurs va fi depus în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la
Serviciul RUNOS.
Informații suplimentare la telefon 021/3243312, interior 216
Candidații trebuie să obțină cel puțin 50 puncte la proba scrisă pentru a susține și interviul. Sunt
declarați admiși cei care au obținut minimum 50 puncte.
Termenul în care se afișează rezultatele probelor;

-

proba scrisă (lucrare sau test grilă)
- doua zile lucrătoare de la finalizarea probei

-

interviu – doua zile lucrătoare de la finalizarea probei
Termenul de depunere a contestațiilor

-

doua zile lucrătoare dupa terminarea fiecărei probe
Termenul de afișare a rezultatelor contestațiilor

-

doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației
Termen de afișare a rezultatelor finale

-

În doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației

Manager,
Laza Calin Mircea

Serviciul Financiar Contabilitate și Buget ,
Dr. Ec.Ipate Nicolae

Sef Serviciu R.U.N.O.S.,
Ec. Iacob Valeria

Intocmit,
Negrea Corina Gabriela
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