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A N U N Ţ 
 
 

 Spitalul Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie”  Tg. Neamţ organizează in data de 25 februarie 2016,  ora 
9,00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 

 
- 1 post infirmiera (debutanta) la Sectia medicina interna 
- 1 post temporar infirmiera (debutanta) la Sectia Pediatrie 
- 1 post temporar infirmiera (debutanta) la Sectia Obstetrica-Ginecologie 

 
I. Conditiile de participare la concurs 

1. Conditii generale: 
    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul 
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
    g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 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. 
 

2. Conditii specifice: 
Pentru infirmiera (debutanta)   

- Absolvent scoala generala 
 
II. Dosarul de concurs 
 
- cerere/formular de inscriere; 
- copia actului de identitate ; 
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care  atesta  efectuarea unor specializari ; 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste  vechimea in munca si dupa 
caz in specialitate ; 
- cazierul judiciar; 
 - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie ; 
- copia fisei de evaluarea performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la 
ultimul loc de muncă sau de la şcoala absolvită 
- curriculum vitae 
- copii  după actele de stare civilă  
- copie dupa chitanta de plata a taxei de participare la concurs de 100 lei. 

 
Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de documentele  

originale sau in  copii legalizate.  
 
Dosarul de concurs se va depune la biroul RUONS   pana la data de 16.02.2016, ora 15°°. 
Program zilnic de primire a dosarelor intre orele 11,00 – 15,00. 



 

 
 
III. Desfasurarea concursului 
 
 Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu. 
 Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila, dupa caz, in 
prezenta comisiei de concurs. 
 Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al 
comisiei de concurs. 
 Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7.  
 Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.  
 Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face 
in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre 
candidati la fiecare proba. 

 
IV. Tematica si bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiera  

 
TEMATICA  

1. PROTOCOL PRIVIND PREGATIREA  SALOANELOR IN VEDEREA DEZINFECTIEI 

2. PROCEDURA PRIVIND INTRETINEREA SI DEZINFECTIA ZILNICA IN OFICIILE ALIMENTARE 

3. PROTOCOL DE DEZINFECTIE A VESELEI 

4. PROTOCOL DE STABILIRE A CODULUI DE CULOARE PENTRU DIFERITELE UTILITATI 

5. PROTOCOL DE IGIENIZARE ZILNICA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

6. PROTOCOL DE CURATARE SI INTRETINERE A  HOLURILOR SI SCARILOR 

7. PROCEDURA DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT, SPALARE SI DEPOZITAREA  A  

LENJERIEI  

8. PROCEDURA DE SCHIMBARE A LENJERIEI – PERIODICITATE 

9. PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DECONTAMINAREA  LA GRUPURILE SANITARE 

10. PROTOCOL PRIVIND INTRETINEREA CURATENIEI SI DECONTAMINAREA SALILOR DE 

TRATAMENTE/PANSAMENTE 

11. PROTOCOALE DE IGIENA PRIMARA – PROTOCOL PRIVIND IGIENA  PRIMARA A MAINILOR  

12. PROTOCOL DE DEZINFECTIE A MATERIALELOR SI USTENSILELOR FOLOSITE LA 

CURATARE/ DEZINFECTIE 

13. PROTOCOL PRIVIND PRECAUTIUNI  STANDARD  DE  PREVENIRE  A  INFECTIILOR   

14. PROTOCOL PRIVIND ACTIUNILE SPECIFICE PE SECTII PENTRU PREVENIREA INFECTIILOR 

NOSOCOMIALE 

15. PROTOCOALE DE IGIENA PRIMARA – PROTOCOL PRIVIND DEZINFECTANTUL SUPRASEPT 

16.  PROTOCOALE DE IGIENA PRIMARA – PROTOCOL PRIVIND DEZINFECTANTUL BICLOSOL  

17. FISA POSTULUI DE  INFIRMIERA 

Materialul bibliografic se pune la dispozitia candidatilor de catre biroul RUONS al spitalului. 
 
Informatii suplimentare  la biroul RUONS, tel 0233790824 int 204 sau 252. 

 
 
 
 

  MANAGER, 
Dr. Antohi Mihaela 


