ANUNȚ
SPITALUL
ORĂȘENESC
HÂRȘOVA
organizează,
în
temeiul
Metodologiei-cadru aprobate prin HG 286/2011, concurs pentru ocuparea a 4 posturi
vacante de infirmieră (în compartimentele Neurologie, Cameră de gardă, Chirurgie
generală și Pediatrie) la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ
următoarele condiții:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs - școală/cursuri de infirmieră acreditate;
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică 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, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se desfășoară în două etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă.
Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (secretariat), iar
concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Hârșova (sala mică de consiliu),
unde se va asigura înregistrarea audiovizuală a probelor de concurs.
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Georgeta-Magdalena Tudoran
(0771/225.275 / secretariat@spitalharsova.ro)
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică certificat de calificare profesională la programul „infirmieră” / certificat de absolvire al
cursului de infirmiere (acreditat); diplomă care să ateste absolvirea a minimum 8
clase;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu distincția că
declarația va fi valabilă doar până la momentul probei scrise, când trebuie adus
cazierul judiciar în original);
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
g) chitanța (dovada achitării taxei de înscriere în cuantum de 50 lei).
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
• 01 iulie 2019 - 15 iulie 2019 (1200) - perioada de depunere a dosarelor de
concurs;
• 15 iulie 2019 (1400) - etapa de selecție a dosarelor;
• 15 iulie 2019 (1530) - afișarea rezultatelor după etapa de selecție a dosarelor;
• 16 iulie 2019 (1530) - termenul-limită de depunere a contestațiilor;
• 16 iulie 2019 (1600) - soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea
rezultatelor după contestații;
• 22 iulie 2019 (1200) - proba scrisă;
• 22 iulie 2019 (1530) - afișarea rezultatelor după proba scrisă;
• 23 iulie 2019 (1530) - termen-limită de depunere a contestațiilor;
• 23 iulie 2019 (1600) - soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea
rezultatelor după contestații;
• 23 iulie 2019 (1600) - afișarea rezultatelor finale.
.
BIBLIOGRAFIE
• Note de curs - Programul național de pregătire a infirmierelor - OAMGMAMR;
• Suportul vital de bază;
• OMS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și
dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul
de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care
urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de
sterilizare
• OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
• OMS 1226/2012 privind 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 DE CONCURS
1. Atribuţiile infirmierei.
2. Conceptul de precauţiuni universale şi reguli de bază în aplicarea
acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor;
prevenirea accidentelor şi altor tipuri de expunere profesională.
 Definiţia infecţiei nosocomiale.




















Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la produsele
biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
Protocolul de asigurare a îngrijirii de urgenţă, în caz de expunere accidentală la
produse biologice.
3. Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare.
Curăţarea (definiţie, metode generale de efectuare a curăţeniei, reguli
fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie, reguli
pentru depozitarea produselor şi ustensilelor folosite la efectuarea curăţeniei şi
reguli de întreţinere).
Dezinfecţia (definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace
chimice – clasificarea dezinfecţiei, antisepticele, spălarea mâinilor şi dezinfecţia
pielii, factori care influenţează dezinfecţia, reguli generale şi de practică a
dezinfecţiei, antisepticele, definiţie şi criterii de utilizare şi păstrare a antisepticelor,
dezinfecţia igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de
suportul tratat, dezinfecţia curentă şi/sau terminală).
4. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi:
Pregătirea patului şi a accesoriilor lui
Schimbarea lenjeriei de pat
Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor mobilizabili
Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului
Mobilizarea bolnavului
Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor
Efectuarea transportului bolnavului în spital
Alimentaţia bolnavului
Prevenirea escarelor de decubit
5. Norme privind colectarea şi gestionarea deşeurilor

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile la
adresa de e-mail secretariat@spitalharsova.ro.
Menționăm că au fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017.
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