MUNICIPIUL CODLEA
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Nr. 2771/11.08.2021

ANUNT
SPITALUL MUNICIPAL CODLEA cu sediul in: localitatea CODLEA, strada 9 MAI, nr.10,
judeţul BRASOV, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale
vacante, in conformitate cu Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011 cu modificarile
ulterioare:
- 3 posturi vacante de asistenti medicali - norma intreaga, durata nedeterminata – Sectia de
Ingrijri Paleative;
- 2 posturi vacante asistenta medicala principala - norma intreaga durata nedeterminata –
Compartiment Pediatrie;Sectia de ingrijiri paleative
- 2 posturi vacante asistente medicale - norma intreaga durata nedeterminata – Ambulatoriul
integrat;
- 1 post temporar vacant asistent medical – norma intraga, durata determinata - Ambulatoriul
integrat;
- 4 posturi vacante de infirmiere - norma intreaga, durata nedeterminata –Sectia de Ingrijiri
Paleative;
- 2 posturi vacante de infirmiere - norma intreaga, durata neterminata –Sectia de Medicina
Interna;
Pentru a ocupa un post contractual vacant 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 cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște 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.
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Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Asistenti medicali:
-nivelul studiilor: Studii medii de specialitate,
-vechime în specialitate: 6 luni,

2. Asistenti medicali principali:
- nivelul studiilor: Studii medii de specialitate, Cerificat de grad principal
-vechime în specialitate: 5 ani

3. Infirmiera:
-nivelul studiilor: studii medii, generale, calificare infirmiera
-vechime în specialitate: 6 luni

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali si asistenti medicali
principali perioada nedeterminata se va organiza conform calendarului următor:
 Proba scrisă: data de 2.09.2021 ora10, la sediul instituţiei.
 Proba practica: data de 6.09.2021 ora 9.00 la sediul institutiei
 Proba de interviu: data de 08.09.2021 ora 9.00, la sediul instituţiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare
(25.08.2021 ora 15.00), la sediul instituţiei.

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical in ambulatoriul
integrat perioada determinata, se va organiza conform calendarului următor:
 Proba scrisă: data de 26.08.2021 ora10, la sediul instituţiei.
 Proba de interviu: data de 30.08.2021 ora 10.00, la sediul instituţiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afisare
(18.08.2021 ora 15.00), la sediul instituţiei.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiera perioada nedeterminata, se va
organiza conform calendarului următor:
 Proba scrisă: data de 02.09.2021 ora10, la sediul instituţiei.
 Proba de interviu: data de 07.09.2021 ora 10, la sediul instituţiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare
(25.08.2021 ora 15.00), la sediul instituţiei.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un
dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. 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 solicitate de autoritatea sau instituția publică;
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4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. 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 sau de către
unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
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.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Codlea, Județul Brasov, telefon
0268252153, interior 12.

Manager,
Dr. Coste Claudia
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Bibliografia pentru posturile de asistenţi medicali generalisti:

1. L. Titirca: Urgenţe medico chirurgicale - Sinteze - Editura medicală, Bucureşti 2001
2. Gh. Nicolae M. Timofte, V. Gherghina, L. Iordache; - Ghid de nursing O.A.M.M.R. 2006
3. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare în unităţile sanitare
4. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei din România - 2005
6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România respecta
Ordinul
7. Ordinul nr.1226/2012 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. 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.
9. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
10. Pentru candidatii la postul de asistent medical la Compartimentul de pediatrie se adauga si:
Puericultura si pediatria pentru asistenti medicali – Mihaela Vasile, Editura ALL 2012

11. Pentru candidatii la postul de asistent medical la Sectia de Ingrijiri paleative se adauga si
Suport de curs pentru ingrijitor bolnav la domiciliu - Hospice Casa Sperantei

Manager,
Dr Coste Claudia Florina
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Bibliografie de concurs pentru ocuparea postului de Infirmiera
1. Georgeta Balta si colaboratorii – TEHNICI GENERALE DE INGRIJIRE A BOLNAVILOR,
Ed. Didactica si Pedagogica,1983
2. Sora Lungu Nicolae, Cartea infirmierei, Editura AFIR, 1999
3. Carol Mozes, tehinca ingrijrii bolnavului, ed. Medicala, 1997
4. OMS nr. 1226/2012 privind Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale şi Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţile medicale
5. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare în unităţile sanitare
Precautiuni universale, echipament de protectie, spalarea miinilor
6. Primul ajutor – manual, Societatea Nationala de Cruce Rosie
7.
Norme generale si specifice de protectia muncii
8.
Ordinul nr. 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
9. Hotarire privind aprobarea Programului National de pregatire al infirmierelor/MO nr.
501/2010- Acte ale OAMGMAMR: Cap. II, sectiunea A si B

Manager,
Dr Coste Claudia Florina

