SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Str. Zorilor nr.1, Moinesti, judetul Bacău tel/fax 0234/362.698; email: spitalmoinesti@bacau.astral.ro
NR. 21230 din 31.07.2018

ANUNŢ
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti , organizează în data de 23.08.2018, ora 11,00, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
-

1 post de asistent medical, studii S – Bloc Operator
1 post de asistent medical principal, studii PL – Bloc Operator
1 post de asistent medical debutant, studii PL – Spitalizare de zi

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) 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;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 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 situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
Pentru postul de asistent medical debutant:
 diplomă de şcoală sanitară postliceală
Pentru postul de asistent medical cu studii superioare
 diploma de licenta cu titlul asistent medical generalist
Pentru postul de asistent medical principal
 diplomă de şcoală sanitară postliceală
 examen pentru obtinerea gradului principal

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, strada Zorilor nr.1. şi se
va organiza conform următorului calendar:




14.08.2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
23.08.2018, ora 11:00: proba scrisă;
23.08.2018, ora 13:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta la Serv.R.U.N.O.S, un dosar de concurs care
va conține următoarele documente:












formularul de înscriere la concurs adresat managerului unităţii;
copia actului de identitate ;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului;
copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.M. vizat pe anul 2017 (pentru posturile de
asistenţi medicali);
copia carnetului de muncă,
adeverință de vechimea în muncă după data de 01.01.2011 şi raport REVISAL;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
curriculum vitae;
chitanţa achitării taxei de participare de 30 lei
dosar cu şină

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe
a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Informaţii şi relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul
instituţiei la numărul de telefon 0234/362520 int.151, persoană de contact ec. Belciu Lăcrămioara.
MANAGER,
PROF.UNIV.DR.. COTÎRLEŢ ADRIAN

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 23.08.2018

PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL BLOC OPERATOR
1. Florian Chiru, Adela Chiru, Crin Marcean, Elena Iancu: URGENTELE MEDICALE Manual –
sinteza pentru asistenti medicali- Editura RCR EDITORIAL Bucuresti, 2012;
( pag. 9-53; pag. 56 – 123; pag. 126 – 246; pag. 252 – 261; pag. 265 – 290; pag. 316 – 330;
pag. 333 – 361; pag. 366 – 519.);
2. Florian Chiru, Gabriela Chiru, Letitia Morariu: INGRIJIREA OMULUI BOLNAV SI A
OMULUI SANATOS Manual pentru scolile sanitare postliceale – Editia a III-a Editura CISON
Bucuresti, 2012; ( pag. 13 – 287; pag. 295 – 548.);
3. Ordinul Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
4. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania –
2005;
5. Ordonanta de urgenta nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania (OAMGMR);
6. Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a
derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
7. Ordinul nr. 1226 din aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.
8. Ordinul Nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru

Medic responsabil Bloc Operator
Dr. Rău Sergiu Ionel

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 23.08.2018
ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII SUPERIOARE BLOC OPERATOR
1. Solange Tamara Rosu, Ghid de nursing in urgent medico-chirurgicale. Editia 2012.
2. Ileana Antohe, Nursing clinic, Editura “GR.T.Popa” U.M.F. Iasi 2009
3. Solange Tamara Rosu, Mihaela Carmen Fermesanu, Nursing general, Editura Iasi 2012
4. Plesa C, Chirurgie generala, vol 1 si 2, Editura Timpul, 2002.
5. Lupascu C. andronic D. Elemente de semiologie chirurgicala a tubului digestive, vol I, Editura
Junimea, 2005
6. Lupascu C. Andronic D., Ursulescu C. Semiologia chirurgicala si imagistica a anexelor tubului
digestive. Editura “GR.T. Popa” U.M.F. Iasi 2013
7. Ordinul 961 din 2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
8. Ordinul 1226 din 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatilemedicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de
date privind deseurile rezulatet din activiatile medicale
9. Ordinul 1101 din 27 iulie2016, privind aprobarea Normelor de Supraveghere si control al
infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
10. Ordin 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentin
medicali generalist
11. Ordonanta de urgent nr.144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania( OAMGMAMR)
12. Codul de etica si deontologie medicala profesionala al asistentului medical si al moasei din
Romania -2005

Medic coordonator Bloc Operator,
Dr.Rau Sergiu Ionel

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 23.08.2018
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SPITALIZARE DE ZI

1. Florian Chiru ,Adela Chiru ,Crin Marcean ,Elena Iancu :Urgentele Medicale Manualsinteza pentru asistenti medicali –Editura RCR Editorial Bucuresti , 2012 ;
( pag.9-53; pag.56-123 ; pag.126-246 ; pag.252-261 ; pag. 265-290 ; pag 316-330 ; pag.333-361 ;
pag.366-519 .);
2.Florian Chiru , Gabriela Chiru , Letitia Morariu :Ingrijirea omului bolnav si a omului
sanatos Manual pentru scolile sanitare postliceale –Editia a- III-aEditura Cison Bucuresti , 2012
;(pag.13-287 ; pag.295-548 . )
2.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii –Titlul VII
3.Ordinul nr. 961/ 2016 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia
si sterilizarea in unitatile sanitare
4.Ordinul nr. 1226 din 2012 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
5.Ordinul nr. 1101/ 2016 , privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
7.Ordonanta de urgenta nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist , a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea
si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania ( OAMGMR ) .
8. Codul de etica si deontologie medicala profesionala al asistentului medical si al moasei din
Romania-2005
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