CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
Str. Sentinelei nr. 40, Cod Fiscal 2983845, Tel: 0241/486300
Fax: 0241/486324; www.pneumoconstanta.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576
Nr.
ANUNT

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, cu sediul in localitatea Palazu Mare, str.
Sentinelei nr.40, judetul Constanta organizeaza la sediu, examen pentru ocuparea posturilor pe
perioada nedeterminata pentru personalul care a fost numit in baza Ordinului nr.905/2020 pentru
aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante
din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea
Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată,
în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute de Regulamentul aprobat la nivelul
spitalului, astfel:
•
•
•
•
•
•

1 post ingrijitoare, permanent vacant, studii generale – Sectia Pneumologie Copii
1 post ingrijitoare, permanent vacant, studii generale – Sectia Pneumologie II
Adulti
1 post asistent medical, permanent vacant, specialitate medicina generala, studii
PL – Sectia Pneumologie Copii
1 post infirmiera debutant, permanent vacant, studii generale – Sectia
Pneumologie II Adulti
1 post infirmiera debutant, permanent vacant, studii generale – Sectia
Pneumologie I Adulti
1 post muncitor calificat IV – electrician, permanent vacant, studii generale –
Serviciul Administrativ-Aprovizionare si transport

Bibliografia si tematica de examen:
•

1 post ingrijitoare, permanent vacant, studii generale

Bibliografie – ingrijitoare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI - CAROL MOZES CAP.I.6
ORDINUL nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private
GHID PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA IN UNITATILE SANITARE.
ORDINUL nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
ORDINUL MS. 1226 /2012 PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN
ACTIVITATILE MEDICALE
LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 319/2006

7.
8.

LEGEA 46/2003 A
ulterioare.
FISA POSTULUI

DREPTURILOR PACIENTULUI cu modificarile si completarile

Tematica – ingrijitoare:
1. ASIGURAREA CONDITIILOR DE SPITALIZARE A BOLNAVILOR. INTRETINEREA
SALOANELOR si ANEXELOR .INTRETINEREA si CURATAREA SPATIILOR DE
DIAGNOSTIC
SI
TRATAMENT.INTRETINEREA
SPATIILOR
DESTINATE
ASIGURARII CONDITIILOR MATERIALE ALE SPITALIZARII
2. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.
➢ Anexa 1 –capitolele I,II III;
➢ Anexa 3
➢ Anexa 4.
3. METODE SI TEHNICI PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA:
➢ PROCEDURI PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA
➢ TEHNICI PRINCIPALE DE INTRETINERE A CURATENIEI SI DEZINFECTIA
SUPRAFETELOR IN SPATIILE SECTIEI, FUNCTIE DE DESTINATIA ACESTORA
➢ METODA CELOR DOUA GALETI
4.

CLASIFICAREA,COLECTAREA,AMBALAREA,TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
TEMPORARA A DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE.

5. Atributii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
➢ Anexa 3 –METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care
lucrează în sistemul sanitar la produse biologice
➢ Anexa 4 - PRECAUŢIUNILE STANDARD - Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea
şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
6. Obligatiile angajatorilor ; Obligatiile lucratorilor din LG.319/2006
7. DREPTURILE PACIENTULUI
8. ATRIBUTIILE INGRIJITOAREI
•

1 post asistent medical, permanent vacant, specialitate medicina generala, studii
PL

Bibliografie:
1. Lucreția Titircă – Urgențe medico-chirurgicale
2. Carol Mozeș – Tehnica îngrijirii bolnavului
3. Lucreția Titircă – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali – Editura Viața
Medicală Românească, București 2000
4. Anexa la Ordinul M.S.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică medicală pentru
asistenții medicali generaliști.
5. Codul de etică și deontologie al asistentului medical.
6. Ordinul MS nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor
nosocomiale în unități sanitare

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OUG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, precum și
organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România
Ordinul MS 261/2007 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
Ordinul MS 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
Legea securitații și sănătății în muncă
Fișa postului
Ord.M.S.1577/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a PNCT
Lucreția Titircă – Breviar de explorări funcționale și de îngrijri speciale acordate bolnavului
PEDIATRIE, Prof.dr.M.GEORMANEANU, Editura Didactică și Pedagogică București, 1978

Tematica:
1. Urgențele aparatului respirator
2. Urgențele aparatului cardiovascular
3. Urgențele neurologice
4. Șocul
5. Îngrijirea curentă și supravegherea bolnavului. Îngrijiri speciale acordate bolnavului.
Îngrijirea pacienților în secțiile pneumologie și ftiziologie.
6. Recoltarea analizelor de laborator
7. Puncțiile
8. Sondajele, spălăturile, clismele
9. Administrarea medicamentelor
10. Reacții adverse la tuberculostatice
11. Pregătirea bolnavului pentru explorări funcționale
12. Dezinfecția echipamentelor de muncă
13. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști
14. Clasificarea, colectarea, ambalarea, transportul și depozitarea temporară a deșeurilor
rezultate din activități medicale
15. ATRIBUȚII ÎN PREVENIREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE:
➢ Conceptul de precauțiuni universal și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea
echipamentului de protecție adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor
tipuri de expunere profesională.
➢ Definiția infecției nosocomiale.
➢ Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice
la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
➢ Protocol de asigurare a îngrijirii de urgență, în caz de expunere accidentală la produsele
biologice.
16. Norme tehnice privind curățenia și dezinfecția în unități sanitare.
17. Program national de control al TB
18. Obligațiile lucrătorilor (Cap.4 Art.22 și 23) și expresii (art.5) din Legea 319/2006.
19. Drepturile pacientului
20. FIȘA POSTULUI

•

1 post infirmiera debutant, permanent vacant, studii generale

BIBLIOGRAFIA:
1. TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI - CAROL MOZES
2. ORDINUL nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
3. ORDINUL MS. 1226 /2012 PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN
ACTIVITATILE MEDICALE
4. ORDINUL nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private
5.MANIPULAREA LENJERIEI LA NIVELUL UNITATILOR SANITARE - ORDINUL MS.
1025/2000 NORME TEHNICE PRIVIND UNITATILE DE SPALATORIE PT. UNITATILE
MEDICALE
6. LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 319/2006
7. LEGEA 46/2003 A DREPTURILOR PACIENTULUI
8. FISA POSTULUI
9. CURS INFIRMIERE - organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi
certificare
Tematica – infirmiera:
1. ASIGURAREA CONDITIILOR DE SPITALIZARE A BOLNAVILOR. INTRETINEREA
SALOANELOR
2. ALIMENTATIA DIETETICA. SERVIREA MESELOR. MODURILE DE ALIMENTARE A
BOLNAVILOR. TRANSPORTUL ALIMENTELOR.
3. CURATENIA SI DEZINFECTIA OFICIULUI SI VESELEI
4. INGRIJIREA CURENTA A BOLNAVULUI: IGIENA CORPORALA, DEZBRACARE /
IMBRACARE,
PREGATIREA SI SCHIMBAREA PATULUI, MOBILIZAREA SI TRANSPORTUL BOLNAVILOR,
PREVENIREA SI INGRIJIREA ESCARELOR.
5. MANIPULAREA LENJERIEI: DEFINITII, COLECTARE LA SURSA, TRANSPORT,
DEPOZITARE, SORTARE .
6. ATRIBUTII LA INTERNARE, EXTERNARE SAU TRANSFER SI LA DECESUL UNUI
PACIENT
7. ATRIBUTII IN SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA SI LIMITAREA INFECTIILOR
ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE;
Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora; utilizarea
echipamentului de protectie adecvat; spalarea mainilor; prevenirea accidentelor si altor tipuri de
expunere profesionala Definita infectiei asociata asistentei medicale... Metodologia de supraveghere
si control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul
sanitar. Protocol de asigurare a ingrijirii de urgenta, in caz de expunere accidentala la produsele
biologice.
8. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.

•

Curatenia (definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli fundamentale in
utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitarea produselor
si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere).
• Dezinfectia ( definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice –
clasificarea dezinfectiei, antisepticele, spalarea mainilor si dezinfectia pielii, factorii care
influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica a dezinfectiei, definitie si criterii de
utilizare si pastrare a antisepticelor, dezinfectia igienica a mainilor, metode de aplicare a
dezinfectantelor in functie de suportul tratat, dezinfectia curenta si/sau terminala).
9. CLASIFICAREA, COLECTAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
TEMPORARA A DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE.
10. OBLIGATIILE LUCRATORILOR( CAP.4 ART 22 SI 23) SI EXPRESII ( ART 5.) DIN
LG.319/2006
11. DREPTURILE PACIENTULUI
12. FISA POSTULUI
•

1 post muncitor calificat IV – electrician, permanent vacant, studii generale –
Serviciul Administrativ-Aprovizionare si transport

Bibliografie:
1. Agenda electricianului - ing. Emil Pietrăreanu;
2. Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice
aferente clădirilor – indicativ I 7/2011, capitolul 5, subcapitolul 3.5;
3. Legea securitătii şi sănătăţii în muncă (Legea nr. 319/2006, securitatii si sanatatii in
munca, cu modificari si completari ulterioare);
4. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (Legea nr. 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor, cu modificari si completari ulterioare).
5. Fisa postului
Tematica:
• 1. Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator (noţiuni generale);
• 2. Aparate electrice pentru instalaţii de joasă tensiune;
• 3. Aparatură de măsură şi control;
• 4. Iluminat electric normal şi de siguranţă;
• 5. Instalaţii electrice echipamente de forţă .
• 6. Instalaţii de protecţie pentru personal şi clădiri.
• 7. Norme de securitate şi sănătate în muncă.
• 8. Norme pentru situaţii de urgenţă.
• 9. Fisa postului

Calendar desfasurare examen:
Pentru inscrierea la examen candidatii vor depune documentele pana la data de 11.05.2022
orele 15:00.
1. Verificare dosarelor depuse
Afisare rezultate dosare depuse
Depunere contestatii
Afisare rezultate dupa solutionare contestatii
Probele se sustin in limba română
2. Proba scrisa – test grila:
in data de 17.05.2022, ora 09,00
Afisare rezultate
Depunere contestatii
Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba

12.05.2022
13.05.2022
16.05.2022

17.05.2022
18.05.2022
19.05.2022

3. Proba interviu - din motive tehnice – neexistand mijloace tehnice de inregistrare si
stocare, la intrebarile comisiei de examen raspunsurile candidatilor vor fi consemnate tot in scris
de catre acestia.

- Proba interviu:
in data de 23.05.2022, ora 09,00
Afisare rezultate
Depunere contestatii
Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba

23.05.2022
24.05.2022
25.05.2022

Afisare rezultat final concurs - 26.05.2022
Depunerea la sediul spitalului pana la data de 11.05.2022 orele 15:00 a urmatoarelor
documente:
✓ cererea de înscriere adresata managerului unitatii (formularul se găseşte la sediul
spitalului)
✓ declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (formularul se găseşte
la sediul spitalului)
Relaţii suplimentare se pot obţine in zilele lucratoare L-V, intre orele 9,00 – 14,00 la
telefon 0241 / 486.338 – birou RUNOS.

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

