
cAunvur PENTRU PERSoANE vAnsnucB

LOC. BAIA SPRIE

NR.1 621t3.03.2023

ANTJNT

Conform Legii nr.5312003 - Codul Muncii, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare; Legii - cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din
fonduri publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare; Ordonanlei de

Urgen!6 a Guvernului nr. sTlz}lg,privind Codul administrativ, cu modificdrile
pi complet[rile ulterioare, HG nr. 1336 qi Regulamentul Ciminului pentru,

Persoane Vdrstnice din Baia Sprie privind organizarea qi desfE$urarea

examenului pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadd nedeterminat6,

regulament aprobat prin Deci zia nr . 42 din.6.12.2022.

Ciminul pentru Persoane Vdrstnice din Baia Sprie organizeazd,

concurs/examen pentru ocuparea urmStoarelor posturi vacante pe perioadd

nedeterminat6:

1(unu) post asistent medical debutant - studii postliceale

3 (trei) posturi infirmier - studii medii

Persoanele interesate trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condi{ii
generale:

indeplineqte condiliile prevdntte de lege in vederea exercit6rii profesiei;
sd aibd domiciliul stabil /reqedinfa in Rom6nia;
sd aibd capacitate deplinS de exerciliu;

, s5 aibd o stare de s6nState corespunzdtoarc postului pentru care

candideazd;
, sd indeplineascd condiliile de studii prevdntte de lege pentru ocuparea

postului pentru care opteazd: certifrcat de calificare asistent, respectiv
certificat de calificare infirmier:

' nu necesitd vechime, insd constituie un avantaj pentru cei care au

lucrat/lucreazdin cdmine lcentre de ingrijire a persoanelor vdrstnice;
, nu a fost condamnatlcondamnati pentru sSv0rqirea unei infracliuni contra

umanitSlii, contra statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd



cu serviciul, care impiedicd inf6ptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de

coruplie sau a unei infracliuni s[virqite cu intenfie, care ar facelface-o

incompatibil/incomp atibi 16 cu exercitarea functiei pentru care cand ideazd,

cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie qi tematicd stabilitd pentru postul de asistent medical debutant

1. Urgenle Medico- Chirurgicale, sinteze pentru cadre medii, autor Lucrelia
Titircd ED.Medicald 1989/reeditdrile ulterioare pdnd in prezent

Manifest6ri clinice qi conduitd de urgenli in - insuficienld respiratorie acutd,

crizd de astm bronqic, hemoptizie, BPOC acutizat, EPA, embolie pulmonarS,

infartul miocardic, colic6 biliar6, pancreatitdacutd, ocluzie intestinalE, retentive

acut6 de urin6, gocul anafilactic, accidente vasculare cerebrale.

2. Tehnici de evaluare qi ingrijiri acordate de asistenli medicali. Ghid de

nursing, Lucrelia Titirc6, Editura Yia[aMedical6 Romdneascd, 2005.

Prepararea dezinfectantelor uzuale, dezinfecfia, prevenirea escarelor de

compresiune; M[surarea qi notarea tensiunii arteriale, pulsul, respira]ie,

temperaturE, recoltarea probelor biologice qi patologice (urin6, sdnge, exudat

faringian, sputa, materii fecale); ingrijiri acordate bolnavilor, ingrijirea p16gi1or.

3 . Ordin nr.1226 din 3 decembri e 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice

privind gestionarea deqeurilor rezultate din activitali medicale qi a Metodologiei
de culegere a datelor pentru bazaNalional6 de date privind deqeurile rezultate
din activitdli medicale. Gestionarea deqeurilor medicale
(co I ectare,ambalar e, stocare temp orari)

4. Legea rc,5312003- Codul muncii republicatd - Rdspunderea Juridicd;
Timpul de muncd qi timpul de odihn6; Sdndtatea qi Securitatea in Munc6;

Raspunderea disciplinard.

Bibliografie qi tematicd stabiliti: pentru postul de infirmierS

1. Legea nr.5312003 - Codul muncii republicat - R6spundere disciplinarS;



2. Ordinul LTl6ll4din septembrie 2021- Norme tehnice privind curd\area,

dezinfecfia gi sterilizareain unitIlile sanitare; curdlare, dezinfec(ia, metode de

aplicare a dezinfectantelor chimice in func[ie de suportul care urmeazd" sd fie
tratat;

3. Ordin nr.l226 12012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deqeurilor rezultate din activitili medicale :

- colectarea degeurilor medicale la locul de producere;

- ambalarea deqeurilor medicale;

- stocarea temporard a deqeurilor rezultate din activitdtile medicale.

4. Programul Nalional de Pregdtire a Infirmierelor - note de curs -

O.A.M.G.M.A.M.R. - 20t2:

- Tehnici de ingrijire:

- Alimentalia qi noliuni de nutrilie qi metabolism:

- Noliuni de prim ajutor:

- Noliuni privind ingrijirea pacientului cu boli infectocontagioase qi

transmisibile.

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor ptezentaun dosar care va conline

urmdtoarele documente :

a) formular de inscriere la concurs (Model aflat in Anexa nr.2 din HG
t33612022);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,
potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

c) copia certificatului de cds6torie sau a altui document prin care s-a realizat
schimbarea de nume, dupd caz;

d) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor gi ale altor acte care atest6

efectuarea unor specializ6ri, precum gi copiile documentelor care atestd

indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau

institutia public6;



e) copia carnetului de munc6, a adeverintei eliberate de angajator pentru

perioada lucratd, care sd ateste vechimea in muncd gi in specialitatea studiilor
solicitate pentru ocuparea postului (Model aflat in Anexa nr. 3 din HG
t33612022);

f) certificat de cazier judiciar sau, dupS caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverintd medicald care sd ateste starea de sindtate corespunzdtoarc,

eliberatd de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdlile
sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentald din care sd reiasd c6 nu s-au comis

infrac{iuni prev6zutela art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul

nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracfiuni sexuale,

de exploatare aunor persoane sau asupra minorilor, precum qi pentru

completarea Legii nr.7612008 privind organizarea gi func[ionarea Sistemului
Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru

candida(ii inscrigi pentru posturile din cadrul sistemului de inv6!6mdnt, s6nitate

sau protec[ie social6, precum gi orice entitate public6 sau privatd a cdrei

activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vdrstd, persoane cu

dizabilitdli sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune

examinarea fizicd sau evaluarea psihologicd a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinta cate atesti starea de sEndtate contine, in clar, numdrul, data,

numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin
al ministrului sdndtdtii. Pentru candidatii cu dizabilitdti, in situatia solicitdrii de

adaptare rezonabild, adeverin(a care atestS starea de sdndtate trebuie insolitd de

copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in condiliile
legii.

Copiile de pe actele prevdzute la alin. (1) lit. b)-e), precum qi copia certificatului
de incadrare intr-un grad de handicap prevdzttt la alin. (3) se prezintdinsolite de

documentele originale, cate se certificd cu men{iunea ,,conform cu originalul"
de cStre secretarul comisiei de concurs.

in cazul documentului prevdzutla alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la
selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rdspundere c5

nu are antecedente penale, are obligafia de a completa dosarul de concurs cu



originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziupdn[ la d ata desf6qurdrii primei
probe a concursului.

Documentul prevdzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat gi de cdtre autoritatea
sau institulia publicd organizatoare a concursului, cu acordul persoanei

verificate, potrivit legii.

Actele prevdzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate qi in original in vederea
verifi cdrii conformitdtii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de inscriere se poate face in termen de maximl0 zile
lucritoare de la data afisSrii prezentului anun!, respectiv 27 .03. 2023.

Dupd afiqarea rezultatelor oblinute la seleclia dosarelor, proba scrisd qi interviu,
candidalii nemullumifi pot depune contestalie in termen de cel mult o zi
lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de la data
afiqdrii rezultatului probei scrise qi a interviului, sub sancliunea decdderii din
acest drept.

Probele stabilite pentru sustinerea concursului/examenului, se vor desfdqura la
Cdminului pentru Persoane Vdrstnice cu sediul in Baia Sprie, str. Dragoq Vod6
nr.67, astfel :

Prob6 scrisd - 04.04.2023, ora 10,30;

Proba interviu - 06.04.2023, ora 10,30.

Comunicarearentltatelor la fiecare prob6 qi finale a concursului se realizeazd
prin afigare la sediul gi pe pagina de internet a autorit5{ii sau instituliei publice
otganizatoare a concursului, dupd caz,intermen de o zi lucrdtoare de la data

finalizdrii probei gi con(ine atdt punctajul oblinut, c6t gi menliunea,,admis" sau

,,respins" o dupd, caz,

Pentru detalii suplimentare necesare desfrqurdrii examenului cei interesali se

pot adresa secretarului comisiilor de concurs qi solulionarea contestaliilor
referent de specialitate in cadrul CSminului pentru Persoane Vdrstnice, Buda
Gabriela.
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