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ANUNȚ  
 

 

 

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

 

- un post vacant de kinetoterapeut debutant la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva 

- Condiții de participare la concurs: 

- diploma de licenta in specialitate 

 

 

          -    un post vacant de asistent medical generalist la Compartiment Cardiologie 

         -    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:  6 luni vechime in specialitate 

 

 

- un post vacant de registrator medical debutant la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva 

- Condiții de participare la concurs 

         -     Studii: studii medii 

         -     Vechime: nu necesita vechime 

 

 

- trei posturi  vacante  de infirmieră debutanta la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva 

- Condiții de participare la concurs 

- diplomă de școală generală 

- Vechime: nu necesita vechime 

 

 

- trei posturi  vacante  de infirmieră debutanta la Compartiment Neonatologie 

- Condiții de participare la concurs 

- diplomă de școală generală 

- Vechime: nu necesita vechime 

 

 

I . Bibliografie  si Tematica pentru ocuparea postului de kinetoterapeut debutant la  la Sectia 

Anestezie si Terapie Intensiva: 

 

 Bibliografie: 

1.  Kinetoterapie activă. Exerciţii terapeutice/ F. Plas, E. Hagron- Iaşi: Editura Polirom, 2001.  
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2.  Kinetoterapia pasivă/Constantin Albu, Tiberiu- Leonard Vlad, Adriana Albu- Iaşi: Editura Polirom,   

     2004.  

3.  Fizio- kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor/ Jaroslav Kiss-    

     Bucureşti: Editura Medicală, 2007.  

4.  Reeducarea neuro- motorie/ N. Robănescu- Bucureşti: Editura Medicală, 1992.  

5.  Kinesiologie. Ştiinţa mişcării/ Tudor Sbenghe- Bucureşti: Editura Medicală, 2005.  

6.  Facilitare- infibare în kinetoterapie. Ghid practic/ Daniela Stanca, Elena CăciulanBucureşti: 

Editura   

     Moroşan, 2012.  

7.  Kinetoterapie. Metodologia poziţionării şi mobilizării pacientului/ Constantin Albu, Tiberiu-   

     Leonard Armbrűster, Mihai Albu- Iaşi: Editura Polirom, 2015. 

 

              Tematica: 

          1. Organizarea motricităţii: motilitatea reflexă, motilitatea voluntară, motilitatea automată.  

2. Încercare de analiză a abilităţii gestuale în scop terapeutic: natura şi importanţa diferitelor 

informaţii.  

3. Exerciţii terapeutice de reprogramare neuromotorie: pedagogia exerciţiilor.  

4. Analiza poziţiilor fundamentale: caracteristicile comune ale poziţiilor fundamentale.  

5. Creşterea forţei musculare: noţiuni preliminare, creşterea forţei musculare.  

6. Kinetoterapeutul în faţa pacientului: reacţiile pacientului la boală.  

7. Evaluarea potenţialului psihomotric al bolnavului: tulburări gnozice şi praxice.  

8. Durerea în kinetoterapie.  

9. Tehnici de manevrare şi mobilizare a bolnavului în kinetoterapie.  

10. Mijloacele terapeutice specifice medicinii fizice şi recuperării medicale. 

11. Tratamentul fizical- kinetic şi recuperarea medicală a leziunilor nervilor periferici. 

12. Tratamentul fizical-kinetic şi recuperarea medicală în hemipareza spastică: recuperarea 

funcţională   

      a membrului superior hemiplegic, a membrului inferior hemiplegic şi a mersului.  

13. Tratamentul fizical- kinetic şi recuperarea medicală în scleroza multiplă.  

14. Funcţia nervoasă: actul reflex, rolul centrilor reticulari, reflexele trunchiului cerebral, funcţia   

      motorie a scoarţei cerebrale.  

15. Funcţia articulară.  

16. Funcţia musculară: modificările biochimice, transmiterea neuro- musculară, mecanica musculară,   

      mişcarea articulară.  

17. Gimnastica medicală: gimnastica segmentară, metoda Kenny, metoda Kabat, metoda Bobath,  

     metoda Vojta.  

18. Amplitudinea de mişcare: stretchingul, inhibiţia activă, mobilizările, manipulările.  

19. Sistemul efector motor: refacerea forţei musculare, rezistenţa musculară.  

20. Structurile suprasegmentare: cortextul sensorio- motor, cerebelul.  

21. Controlul motor.  

22. Planul terapeutic.  

23. Particularităţile structurii mortice a mişcării.  

24. Metodologia adoptării posturilor.  

25. Procedee metodice de mobilizare a pacientului.  

26. Manevrarea capului, gâtului şi trunchiului.  

27. Metode de mobilizare a pacientului.  
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28. Facilitarea neuroproprioceptivă.  

29. Facilitare- inhibare: tehnici de facilitare- inhibare specifice afecţiunilor spastice. 

 

            II   Bibliografie  si Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical generalist la  

           Compartiment Cardiologie: 

 

             1.    Urgente  medico-chirugicale-autor LUCRETIA  TITIRCA  

           2.    Ghid nursing cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale –vol   

                  I și  vol II  - autor  LUCRETIA  TITIRCA 

           3.   Ordin nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control  al infectiilor    

                 asociate  asistenței medicale în unitățile sanitare 

           4    Ordinul  961 din  19/08/2019  privind   aprobarea  normelor  tehnice privind  curatarea, dezinfectia  si    

                 sterilizarea  in  unitatile  sanitare  

          5.   Ordinul nr.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 

 

 

 

III. Bibliografie și tematică pentru ocuparea postului de  registrator medical debutant  la Sectia   

 Anestezie si  Terapie Intensiva 

 

            Bibliografie: 

 

1 LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii actualizata: Titlul 1:Cap.II 

Principiile asistentei de sanatate publica. Titlul VII: Asigurarile sociale de sanatate, Titlul IX: Cardul 

European si cardul national de asigurari sociale de sanatate. 

2 Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

nr.1.782 /576/ 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii 

medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi cu modificarile si completarile ulterioare. 

3 ORDIN nr. 182 din 22 martie 2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al 

datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare 

continua si de zi. 

4 ORDIN 1410/2016 privind aprobarea Normelor de Aplicare a Legii Dreptului Pacientului 46/2003. 

 

  Tematica : 

 

1. Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim spitalizare 

continua si spitalizare de zi; 

2. Regulile de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi; 

3. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date; 

4. Drepturile pacientului; 

 



  

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20791 

 

        IV. Bibliografie  si Tematica pentru ocuparea posturilor de infirmiera  la Compartiment    

Neonatologie: 

 

  Bibliografie: 

 

1. Ghidul infirmierei – autor Sora Lungu Nicolae 

         2. 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 

   3. Ordinul 961 din 19.08.2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si    

      sterilizarea in unitatile sanitare 

 

      Tematica: 

1. Igiena spitaliceasca – igiena saloanelor, igiena individuala, igiena alimentatiei 

2. Dezinfectia, dezinsectia, deratizarea in unitatile sanitare 

3. Locul si rolul infiermierei in sistemul de ingrijire al pacientului 

4. Codul etic al infirmierei 

5. Statul infirmierei 

6. Nivelul de cunoastere si abilitati ala infirmierei 

7. Dezbracarea si imbracarea pacientilor  

8. Pregatirea patului cu pacient 

9. Pregatirea patului fara pacient 

10. Prevenirea escarelor de decubit 

11. Servirea bolnavului la pat 

 

V . Bibliografie  si Tematica pentru ocuparea posturilor de infirmiera debutata la Sectia Anestezie   

 si  Terapie Intensiva: 

 

              Bibliografie :  

1. Ghidul infirmierei –autor Sora Lungu Nicolae 

2. Tehnica  îngrijiri bolnavului-autor dr Mozes Carol 

3. Legea nr 46/2003, legea drepturilor pacientului 

4. Ordinul 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor de supraveghere și control al infecțiilor 

nosocomiale în unitățile sanitare 

5. Ordinul 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitățile sanitare 

6. 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 
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            Tematica : 

1. Igiena spitalicească-igiena saloanelor, igiena individuală, igiena alimentației 

2. Dezinfecția-dezinsecția-deratizarea-în unitățile sanitare 

3. Locul și rolul infirmierei în sistemul de îngrijire al pacientului 

4. Codul etic al infirmierei 

5. Statutul infirmierei 

6. Nivelul de cunoaștere și abilități ale infirmierei 

7. Dezbrăcarea și îmbrăcarea pacienților 

8. Pregătirea patului cu pacient 

9. Pregătirea patului fără pacient 

10. Prevenirea escarelor de decubit 

11. Servirea bolnavului la pat 

 

 

       Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele    

   documente : 

    - cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;    

    - 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 : 0783 127 325 
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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 

        Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 10.02.2021, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 

 18.02.2021,  ora 900   test grilă 

 22.02.2021,  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:  0783 127 325 

 

  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 



  

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20791 

- 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,                                                                                  Sef Serviciu R.U.N.O.S., 

            Laza Calin Mircea                                                                                 Ec. Iacob Valeria    

 

 

 

 

 Serviciul Financiar Contabilitate și Buget ,                                            Intocmit, 

           Dr.  Ec.Ipate Nicolae                           Ec.  Negrea Corina Gabriela 

 

 

 
 

 
 

 


