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SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU” ORADEA

ANUNŢ
Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale
al Ministerului Afacerilor Interne, organizează concursuri, prin recrutarea candidaţilor din
sursă externă în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, H.G.nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată respectiv nr.355/2007
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr.4.244.380 din 03.10.2013 privind
algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală
pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., ale Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor nr.257/2007 privind activitatea de psihologie în M.A.I., ale
Ordinului ministrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, pentru un număr de 2(două) posturi
vacante de personal contractual, pe durată nedeterminată, astfel:
- 1 (un) post de infirmieră (G) (532103) în cadrul Secţiei Cardiologie, poz.33
- 1 (un) post de infirmieră (G) (532103) în cadrul Secţiei Chirurgie Generală, poz.71
Pot participa la concursuri, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) condiţii generale:
- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunosc limba română, scris şi vorbit ;
- au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
(verificările privind starea de sănătate medicală sunt efectuate de structurile de
specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
- îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură 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 vacante pentru care candidează, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
- să fie declaraţi apt din punct de vedere psihologic (verificările vor fi efectuate
prin Centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne).

b) condiţii specifice:
- studiile necesare:

- şcoală generală
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România
sau
- curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse
umane şi certificare
- vechime în muncă : minim 6 luni vechime în activitate.
Concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal contractual se desfăşoară în
sala de club al Spitalului Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, str. Dunărea, nr.3, jud.
Bihor şi constau în 3 etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere
- proba scrisă
- interviul.
Astfel, pentru postul de infirmieră (G) în cadrul Secţiei Cardiologie:
- selecţia dosarelor de înscriere: 13.07.2016, ora 09.00, iar până la ora 15.00
afişarea rezultatelor, cu menţiunea „admis” sau „respins”
- depunerea eventualelor contestaţii: până în 14.07.2016, ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor: 15.07.2016, până la ora 15.00
- proba scrisă: 02.08.2016, ora 09.00, iar până la ora 15.00 afişarea rezultatelor cu
menţiunea „admis” sau „respins”
- depunerea eventualelor contestaţii: până în 03.08.2016, ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor: 04.08.2016, până la ora 15.00
- interviul: 05.08.2016, ora 09.00, iar până la ora 15.00 afişarea rezultatelor cu
menţiunea „admis” sau „respins”
- depunerea eventualelor contestaţii: până în 08.08.2016, ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor: 09.08.2016, până la ora 15.00
Pentru postul de infirmieră (G) în cadrul Secţiei Chirurgie Generală:
- selecţia dosarelor de înscriere: 13.07.2016, ora 09.00, iar până la ora 15.00
afişarea rezultatelor, cu menţiunea „admis” sau „respins”
- depunerea eventualelor contestaţii: până în 14.07.2016, ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor: 15.07.2016, până la ora 15.00
- proba scrisă: 02.08.2016, ora 12.00, iar până la ora 15.00 afişarea rezultatelor cu
menţiunea „admis” sau „respins”
- depunerea eventualelor contestaţii: până în 03.08.2016, ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor: 04.08.2016, până la ora 15.00
- interviul: 05.08.2016, ora 12.00,, iar până la ora 15.00 afişarea rezultatelor cu
menţiunea „admis” sau „respins”
- depunerea eventualelor contestaţii: până în 08.08.2016, ora 15.00
- soluţionarea contestaţiilor: 09.08.2016, până la ora 15.00
Termenele de afişare a rezultatelor finale ale concursurilor sunt cele corespunzătoare
primei zile lucrătoare soluţionării contestaţiilor de la ultima probă.

Dosarele de concurs vor conţine obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere adresată directorului general al spitalului în care se menţionează
postul pentru care se doreşte să candideze
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializari, inclusiv după examenul pentru obţinerea gradului de
principal
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în
muncă şi/sau în specialitatea studiilor
e) cazierul judiciar
f) fişa medicală - tip de încadrare în M.A.I., adeverinţă medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate.
g) curriculum vitae
h) alte documente relevante pentru participarea la concurs:
- copia livretului militar (dacă este cazul)
- copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi
fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor
judecătoreşti privind starea civilă, după caz
- autobiografia şi tabelul nominal cu rudelele candidatului
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii si acceptare a condiţiilor de recrutare
- 3 fotografii tip B.I.
- 2 fotografii color 9/12 cm
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- dosar cu şină
i) avizul psihologic eliberat de Centrul de Psihosociologie a M.A.I.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate împreună cu cele în original, în
vederea verificării conformităţii şi certificării de către secretariatul comisiei de concurs,
sau vor fi prezentate în copii legalizate.

Dosarele de concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual se depun la
sediul spitalului, str. Dunărea nr.3, până în data de 12.07.2016, ora 15.00.
TEMATICI ŞI BIBLIOGRAFII
1. Tematica şi bibliografia pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea
postului de infirmieră din cadrul Secţiei Cardiologie:
Tematica:
• Alimentaţia şi noţiuni de nutriţie
• Schimbarea lenjeriei de pat şi lenjeriei personale
• Toaleta pacientului
• Poziţia pacientului în pat
• Mobilizarea pacientului
• Prevenirea escarelor

• Colectarea produselor fiziologice şi patologice
• Profilaxia şi combaterea infecţiilor nosocomiale (curăţenia, dezinfecţioa, asepsia
şi antisepsia, curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare: în saloane, săli de
tratament, circuitul lenjeriei)
• Precauţiuni universale (spălatul mâiţnilor, purtarea echipamentului de protecţie)
• Accidente prin expunerea la sânge
• Gestionarea deşeurilor
• Comunicarea cu diferite tipuri de persoane
• Confidenţialitatea.
Bibliografie:
I. Programul naţional de pregătire a infirmierelor – note de curs 2012
Modul III Tehnici de îngrijire
A. Alimentaţie şi noţiuni de nutriţie şi metabolisc
3. Regimuri alimentare. Alimentaţia pacienţilor (pag.52-56)
B. Îngrijiri ale pacienţilor
1. Schimbarea lenjeriei de pat şi a lenjeriei personale (pag.76-85)
2. Toaleta pacientului. Igiena corporală şi vestimentară (pag.86-95)
3. Poziţia pacientului în pat (pag.95-98)
4. Mobilizarea pacientului (pag.98-100)
5. Transportul şi însoţirea pacientului (pag.100-103)
6. Prevenirea escarelor (pag.103-106)
7. Colectarea produselor fiziologice şi patologice
7.1. Captarea urinii (pag.106-107)
7.2. Captarea materiilor fecale (pag.107-108)
7.4. Captarea vărsăturilor (pag.110-111)
Modul IV Acordarea îngrijiririlor de igienă pentru personele îngrijite şi
îngrijirea spaţiului în care se află persoana îngrijită
3. Profilaxia şi combaterea infecţiilor nosocomiale (3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1,
3.4.3, 3.4.4)
4. Precauţiuni universale
5. Accidente prijn expunerea la sânge
6. Gestionarea deşeurilor
Modul V Comunicarea interactivă şi lucrul în echipa multidisciplinară
7. Comunicarea cu diferite tipuri de persoane (pag.195-196)
Modul VI Principii şi valori etice
8.4. Confidenţialitatea (pag.224)
II. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare – Curăţenia şi dezinfecţia
III. Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Cap. III. Clasificări
Cap.V: Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
Cap.VII: Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţi medicale
Cap.VIII: Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

2. Tematica şi bibliografia pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea
postului de infirmieră din cadrul Secţiei Chirurgie Generală:
III. Manualul surorilor de cruce roşie – Editura Medicală 2006;
IV. Tehnica îngrijirii bolnavului de Carol Mozes – Ediţia a-7-a Bucureşti – Igiena
spitalicească, Dezinfecţie, Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavilor, Poziţiile
bolnavilor, Schimbarea lenjeriei de pat şi de corp, Transportul bolnavilor,
Alimentarea bolnavilor, Transportul, curăţarea şi dezinfecţia veselei, Transportul
rufelor, Toaleta bolnavului, Prevenirea escarelor de decubit, Circuitul bolnavului
în spital, Atribuţiile infirmierei.
V.
Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea,
supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale – Anexa IV,
Precauţiuni universale.
VI. OMSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare – curăţenia şi dezinfecţia.
VII. Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale,
Anexa I.
Proba scrisă şi interviul se notează de la 0 la 100 puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minumum
50 de puncte.
Proba interviu poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba
scrisă. Interviul se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al
concursurilor, caz în care se semnează de comisia de concurs cât şi de candidat.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor finale obţinute la proba
scrisă/proba practică şi interviu.
La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare
la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi
invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
câştigător.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei
scrise ori a interviului, la secretariatul spitalului.
Anunţul de concurs a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a-III-a din data
de 01.07.2016.
Candidaţii declaraţi „admis” la concursurile/examenele organizate nu pot fi numiţi în
funcţii, decât după transmiterea fişei de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii
din cadrul Direcţiei Medicale, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru
profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a organizat concurs.
Modelele cererii de înscriere la concurs, al tabelului nominal cu rudele candidatului,
precum şi îndrumarul de completare al autobiografiei se obţin de la secretariatul comisiei
aflat la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea, str. Dunărea, nr.3.

Informaţii/relaţii suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00 - 15.00,
la telefon 0359.427.610, persoane de contact: comisar şef de poliţie Burlică Dorin, agent
şef adjunct de poliţie Vereş Laurean-Dorel, tel. 0359.427610 – int. 177 sau 122, la
avizierul Spitalului Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea, str. Dunărea, nr.3, jud.
Bihor precum şi pe site-ul spitalului www.spitalmaioradea.ro .
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