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NR.

ANUNT
,
Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti , organizeaza 'in data de 23.11.2017, ora 11,00,
concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:
1 post de asistent medical debutant , studii postliceale, Compartiment Primire Urgente - contract de
munca pe durata determinata de 12 luni;
Candidatii trebuie sa 'indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 , cu modificarile
$i completarile ulterioare:
a) are cetat enia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European $i domiciliul 1n Romania;
b) cunoa~te limba romana, scris $i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) 1ndepline$te conditiile de studii $i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar$irea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau 'in legatura cu serviciul, care 'impiedica 1nfiiptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar$ite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei 'in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice necesare 'in vederea participarii la concurs:

* diploma de ~coala sanitara postliceala
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti , strada Zori lor nr. l. ~i
se va organiza conform urmatorului calendar:
•
•
•

15 noiembrie 2017, ora 15: 00: termenul limita de depunere a dosarelor;
23 noiembrie 20 17, ora 11 :00: proba scrisa;
23 noiembrie 2017 ,ora 13 :00: proba interviu;

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta la Serv.R.U.N.O.S, un dosar de concurs
care va contine urmatoarele documente
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

cererea de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
copia actului de identitate ;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor $i ale altar acte care atesta efectuarea
unor specializari, precum $i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
ale postului ;
copia certificatului de membru al 0.A.M.G.M.M. vizat pe anul 2017;
copia carnetului de munca,
adeverinta de vechimea in munca dupa data de O1.01.2011 ~i raport REVISAL;
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6
!uni anterior derularii concursului de catre medicul de fami lie al candidatului;
curriculum vitae;
chitanta achitarii taxei de participare de 30 lei
dosar cu $ina

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului
$i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa$urarii primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii $i carnetul de munca sau, dupa caz,
adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate $i in original in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.

Informatii ~i relatii suplimentare cu privire la desfa~urarea concursului se pot obtine la sediul
institutiei la numarul de telefon 0234/362520 int.151 , persoana de contact ec. Belciu Lacramioara.
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BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT iN DATA DE 23.11.2017
PROBA SCRISA PENTRU POSTUL DE
DEBUTANT, COMPARTIMENT PRIM/RE URGENTE:
<'..i;

AS/STENT MEDICAL

1. Florian Chiru, Adela Chiru, Crin Marcean, Elena Iancu: URGENTELE MEDICALE Manual
- sinteza pentru asistenti medicali- Editura RCR EDITORIAL Bucure~ti, 2012;
( pag. 9-53; pag. 56 - 123; pag. 126 - 246; pag. 252 - 261 ; pag. 265 - 290; pag. 316 - 330;
pag. 333 - 36 1; pag. 366 - 519.);
2. Florian Chiru, Gabriela Chiru, Letitia Morariu: INGRIJIREA OMULUI BOLNAV ~I A
OMULUI SANATOS Manual pentru ~colile sanitare postliceale - Editia a III-a Editura
CISON Bucure~ti, 20 12; ( pag. 13 - 287; pag. 295 - 548.);
3. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ~i
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 'in unitatile sanitare;
4. Codul de etica ~i deontologie profesionala al asistentului medical ~i al moa~ei din Romania 2005;
5. Ordonanta de urgenta nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moa~a ~i a profesiei de asistent medical, precum ~i organizarea ~i
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generali~ti, Moa~elor ~i Asistentilor Medicali
din Romania (OAMGMR);
6. Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia ~i sterilizarea in unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru ~i
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie ~i dezinfectie,
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor
de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat ~i a
metodelor de evaluare a derularii ~i eficientei procesului de sterilizare
7. Ordinul nr. 1226 din aprilie 20 12 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
de~eurilor rezultate din activitatile medicale ~i a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza nationala de date privind de~eurile rezultate din activitatile medicale.
8. Ordinul nr.1706/2007 privind conducerea ~i organizarea unitatilor ~i compartimentelor de
primire a urgentelor;
9. Ordinul nr.48/2009 privind Protocolul national de triaj al pacientilor din structurile pentru
primirea urgentelor.

Medic ~ef Compartiment Primire Urgente,
Dr. Nistor Nicoleta

