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ANUNT

Spitalul clinic de obstetricS Ginecologie < cuza voda > Iaqi organizeazii in data de 25.03.2016,
ora 09:00, la sediul unitatii din str. Cuza Vodd , nr. 34, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

A. Func{iile contractuale definitiv vacante pentru care se organizeaz5 concursul:o Infirmier -2 posturi cu norm[ intreagd, definitiv vacante, in cadrul Sectiei Neonatolgie II;o Infirmier debutant - 2 posturi cu norma intreaga, definitiv vacante, in cadrul sectiei
Neonatologie II;

B. Condi{ii specifice :

a. Studii :

o Infirmier - minim qcoald generald
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliqti,
Moagelor qi Asistenlilor Medicali din Romdnia sau ..r.i d" infirmiere organizat de
furnizori autotiza\i de Ministerul Muncii, Familiei gi protecliei Siciale cu
aprobarea Ministerului Sanhtalii - Direclia generald resurse umane qi certificare;o Infirmier debutant - minim gcoald general6

b.Vechime:

- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenlilor Medicali Generaligti,
Moaqelor qi Asistenlilor Medicali din Romdnia sau curs de infirmiere organizat de
furnizori autorizali de Ministerul Muncii, Familiei qi Protecliei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sdndtdjii - Direclia generalS resurse umane gi certificare;

ROMANIA
.ruDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAN IA$I

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,,CIJZAVODA" IASI

o Infirmier - 6 luni vechime in activitate;

Dosarul de concurs al candida{ilor va conline urmdtoarele documente :a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetricd
_ Ginecologie << Cuza Vodd > Iagi (formular tipizat) ;b) copia actului de identitate sau orice alt documeni .or. atestd identitatea, potrivit legii, dupd

caz;
c) copiile documentelor care sf, ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuareaunor specializdti, precum gi copiile documentelor care atest[ indeplinirea condi(iilor

specifice ale postului solicitate prin prezentul anun!;

3 ::fil,iTlJ*hH,:lt;#u;::i3xxli",",. care atestd vechimea in speciaritatea studi,or,
in copie;

0 cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundete cd nu are antecedente penale care sd-
I facd incompatibil cu funcfia pentru carc candid,eazd;

C.

N.. i!J5$ rlY) ct ,zoro



D.

Acteie prev[zute la lit. b) - e) vor fiprezentate gi in original in vederea veriFrcdrii conformitdlii copiilor
cu acestea.

tn cazul documentului prev[zut la lit. f), candidatul declarat admis la selec{ia dosarelor, care adepus la
inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obligalia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrzfu. pdnd la data desfdgur[rii primei probe a
concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie Cuza Vod[, din
mun. IaEi, str. Cuza Vodd, nr.34, la secretarul comisiei de concurs, Apostol Calin, Birou Resurse Umane

- Pavilion Administrativ; tel. 0232-213000, int. 191.

Condi{ii generale qi specifice de participare la concurs :

- Condi(ii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011:
Poate participa la concurs persoana care indeplinegte urmdtoarele condilii:

s)

h)
i)
i)

a)

b)
c)
d)
e)

0

s)

adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre
unitalile sanitare abilitate;
eurriculum vitae;
alte documente relevante pentru desfbqurarea concursului (ex. Copii acte stare civil6)
dosar plic.

are cet6lenia rom6nS, cetdjenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartindnd Spaliului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
cunoaqte limba rom0nd, scris qi vorbit;
are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;;
are capacitate deplind de exerciliu;
are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd. pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit61ile sanitare abilitate;
indeplineqte condiliile de studii qi, dup6 caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinJelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac(iuni contra umanitSlii, contra
statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
infiptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni siv6rqite cu
inten{ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea func}iei, cu excep{ia situaliei in care a
intervenit reabilitarea

E. Probele stabilite pentru concurs :

o selectia dosarelor de inscriere in data de 18.03.2016, ora 15,00 ;
. proba scrisd in data de 25.03.2016, ora 09,00 ;

o proba practica in data de 3 1.03.20 76, ora 9,00 ;

o interviul in data de 06.04.2016 ora 09,00.

Toate probele concursului se desflEoarl la sediul Spitalului Clinic de Obstetricl Ginecologie
"Cttz VodI", dhr munc. Iaqi, str. Cuza VodI nr.34.

A. Bibliografia de concurs - afisati aldturat.

B.Calendarul de rare a concursului
Data-limitd p6nd la care se pot depune dosarele de concurs 17.03-2016, ora 15,00
Data selecliei de dosare "1 8.03.2016
Data afiqdrii rezultatului selecliei de dosare 2t_03_2016



vindrezultut@ 22.03.2016
uata arrEanr rezultatutur contestafiilor privind seleclia de dosare
Data probei scrise

23.03.20t6

25.03.2016
uata anqarrr rezultatului probei scrise 28.03.20t6
Data-trmfia de depunere a contestafiilor privind rezultatul orobei scrise 29.03.2016
uata arqanr rezultatului contesta{iilor privind proba scrisd 30.03.2016
Data probei practice 31.03.2016
pata aILqaLn r rezultatului probei practica 0t.a4.2016
uata-Ilmlta de depunere a contestafiilor privind rezultatul orobei nractice 04.04.2016
Data ail$arrr rezultatului contestatiilor privind proba practica 05_04.2016
Data probei interviului 06.04.2016
Llata ah$arrr rezultatului probei interviului 07.04.2016
Data-ltmfia de depunere a contesta{iilor privind rezultatul orobei intervirrlrri 08.04.2016
uara arrqarl rezultatului contesta{iilor privind interviul tt.04.2016
Data afi;drii rezultatului final al concursului t2.04.2016

$ef Birou RUNOS,
Insp. Virlan Ioana
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1. Postul :  INFIRMIER 

2. COR : 532103 

3. Titularul   postului  

4. Sectia :  NEONATOLOGIE II 

5. Natura activitatii DE EXECUTIE 

6. Calificare de baza Studii: scoala generala, liceul 

7. Cadrul legal: Respectă cu stricteţe prevederile ROI, ROF şi Legii nr 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 

Respectă normele codului de etică; 

8.Obiectivul postului Asigura curatenia spatiilor si echipamentelor sectiei 

9. Abilitati, calitati, 

aptitudini necesare 

-Atitudine responsabila fata de mijloacele fixe si materialele sectiei;  

-disponibilitate pentru munca fizica si efort prelungit. 

- Rezistenta la sarcini repetitive; 

- Capacitate de efort; 

- Dexteritate manuala; 

- Adaptabilitate; 

10. Pozitie in structura 

unitatii: 

Este subordonat subordonată medicului şef secţie, medicului de salon, asistentei şefe, 

asistentei de salon. 

Inlocuieste: o alta infirmiera din acelasi sector de activitate ; 

11. Relatii de munca Ierarhice: este subordonată medicului şef secţie, medicului de salon, asistentei şefe, asistentei 

de salon. 

Functionale :  

- cu toate sectiile , compartimentele si serviciile din cadrul unitatii; 

De reprezentare:  nu e cazul 

12.Limite de 

competernta 

Are autoritate si flexibilitate  in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in 
conditiile respectarii normelor legale in vigoare; 

13.Salarizarea Este in conformitate cu legislatia in vigoare; 

14. Atributii -efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului repartizat; 

- efectuează aerisirea zilnică şi periodică a saloanelor; 

- pregăteşte patul şi schimbă lenjeria nou-născuţilor; 

- transportă pe circuitul stabilit si cunoscut gunoiul, materialele contaminate în mod separat 

în saci (marcaţi prin diferenţiere clară de culoare şi etichetare) şi colectoare de seringi şi ace; 

- va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele la 

crematoriu, iar gunoiul la pubelă, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor în alte 

condiţii; 

- cântăreste şi consemnează zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduuri infectate de pe sector; 

- efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a incubatoarelor, patuţurilor, meselor de înfăşat, 

pardoselilor, pereţilor, mobilierului, tinand cont si de indicaţiile asistentei medicale; 

- anunţă asistentă şefă în cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei; 

- pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curenta si ciclică sub supravegherea asistentei 

medicale; 
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- transportă lenjeria murdară în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată în alţi saci cu 

respectarea circuitelor funcţionale cunoscute si tine evidenţa la nivelul secţiei, a lenjeriei 

predate şi a celei ridicate de la spălătoria unităţii; 

15. Responsabilitati -respecta si se prezinta la serviciu conform graficului de lucru aferent perioadei 

calendaristice; 

- inceperea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a inventarului; 

- se implică împreună cu asistenta medicala la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în 

unitate conform dispoziţiilor în vigoare (portul echipamentului, evitarea aglomerării în 

saloane, etc.); 

- răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a 

unui climat etic faţă de pacient; 

-va avea un comportament etic faţă de pacient, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul 

medico-sanitar; 

- nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii nou-nascutilor; 

- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie; 

- respectă indicaţiile primite privind concentraţia şi modul de preparare a soluţiilor 

dezinfectante, păstrarea şi manipularea dezinfectantelor şi a materialelor de curăţenie; 

-foloseşte în mod raţional materialele de curăţenie fără să aducă prejudicii unităţii; 

- răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa;  

- se îngrijeşte de dotarea locului de muncă cu materiale de curăţenie şi dezinfectante; 

- respectă circuitele funcţionale stabilite pe spital privind personalul, lenjeria, alimentele, 

reziduurile, 

- respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe 

care le prezintă sau cele survenite la membrii de familie;  

- isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al 

calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform 

CONAS ; 

- işi însuşeşte, aplică şi răspunde de colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea 

deşeurilor provenite din activitatea medicala, conform Ord.211/2011; 

- poartă echipament de protecţie adecvat, conform Precauţiunilor Universale; 

- aplica si raspunde de prevederile Ord.261/2006 privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea, 

Ord.914/2006 privind respectarea circuitelor functionale ale spitalului precum si 

Ord.916/2006 privind normele de supraveghere, prevenire şi control a infecţiilor 

nosocomiale; 

- răspunde de respectarea deciziilor şi a Regulamentelor de ordine  interioara si de organizare 

si functionare a spitalului; 

- respectă drepturile pacientului conform Legii 46/2003; 

-răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si cele 

privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006; va comunica angajatorului 

orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita, aducând la cunoştinţa asistentei 

şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol; 

-se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual 

sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 
- are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de 

plecare din serviciu; 

- respectă graficul de muncă pe tura stabilită şi are obligatia la ieşirea din tură sa predea 

situaţia sectorului colegei care preia serviciul; 
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- foloseşte  integral timpul de muncă în interesul serviciului; 
-schimbarea turei  de lucru este posibila de cel mult doua ori intr-o luna si se va solicita prin 
cerere scrisă aprobată de asistenta şefă si avizata de directorul de ingrijiri si medicul sef de 
sectie; 
- are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului 
pe secţie, pe perioada concediului fiind inlocuita de o colega, conform graficelor lunare. 
- este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenta 
produselor cu efect stupefiant şi consumul acestora în timpul programului de lucru;  

- execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului; 

 

OBLIGAŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN  MUNCĂ 

 

 Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si 

cele privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006;va comunica 

angajatorului orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita, aducând la 

cunoştinţa asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  În acest 

scop, angajatul are următoarele obligaţii: 

 Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de 

aplicare a acestora; 

 Să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi alte mijloace de 

producţie; 

 Să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate ale echipamentelor tehnice ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 Să aducă la cunoştinţa conducătorului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situţie 

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

 Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibila a 

accidentelor de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

 Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

 Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire persoana sa sau a celorlalţi participanţi la executarea 

respectivei lucrări; 

 Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului 

pentru care a fost acordat; 

 Să coopereze cu angajatorul şi angajaţii acestuia cu atribuţii specifice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului 

posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu 

prezinta riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de muncă , cât şi pentru prevenirea 

accidentelor şi bolilor profesionale; 

 Să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare 

în domeniul protecţiei muncii. 

16.Evaluarea 

performantelor 
Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare 

1.Cunostinte si evaluare profesionala; 
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2.Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului; 

3.Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate; 

4.Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentar,perseverenta, obiectivitate,disciplina; 

5.Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in 

normativele de consum; 

6.Adaptatrea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate 

7.Conditii de munca; 

17.Mediu de lucru Activitatea se desfasoara in interior, exista climatizare, fara curenti de aer periculosi, 

temperatura, presiunea si nivelul de iluminare sant cele prevazute in limitele legale; 

Programul de lucru :turnus   

 

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi 

reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.  

 

Avizat,       Salariat : ___________ 

Sef sectie        Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile 

(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi 

suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi 

                                                                    Regulamentului de Ordine Interioară unitatii 

 

       Semnatura:______________ 

 

Data: _______________ 
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TEMATICA PERSONAL AUXI LIAR I NGRTJTTOARE/INFt RMTERE N EONarOlOet r t I

1. Periodicitatea schimbarii lenjeriei

2. Curatenia si dezinfectia in saloane si curatenia incubatoarelor

3. Curatenia si dezinfectia in cabinetul de consultatii

4. Curatenia si dezinfectia in grupul sanitar

5. Spalarea simpla a mainilor

6. Atitudinea in caz de accident prin expunere la sange

7. Reguli de efectuare a curateniei

8. Curatenia si dezinfectia BO

9. Precautiuni universale

10. Periodicitatea si dezinfectia curateniei curente

1 1. Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie

12. Curatenia si dezinfectia pe coridoare

13. Circuitullenjeriei curate si murdare

14. Curatenia si dezinfectia in saloanele rooming-in

15. Ordinea operatiilor de curatenie

16. Colectarea, depozitarea si transportul deseurilor

17. Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor antiseptice

18. Definitia si prevenirea infectiilor nosocomiale

19. crilerii de utilizare a produselor de curatenie si a dezinfectantelor

20. Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul tratat;

23.Schimbarea lenjeriei patului

2 4 . P r elucrarea, transportul si dep ozitar ea material elor sterlizabile.
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