Nr. 5856 din 23.12.2019
ANUNT
Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” –Vedea, organizeaza in conformitate cu HG 286/2011,cu
modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistenti
medicali sefi (PL) in cadrul sectiei psihiatrie I si in cadrul sectiei psihiatrie II.
1.Concursul se desfasoara in cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sf.Maria“ Vedea in data de
22.01.2020 ora 10,00, pentru proba scrisa si in data de 29.01.2020 ora 10.00, pentru interviu.
2.Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sf.
Maria Vedea in termen de zece zile lucratoare de la data afisarii anuntului( intre orele 08.00-14.00)
si vor cuprinde urmatoarele :
a)
cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b)
copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea , potrivit legii,
dupa caz;
c)
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
d)
carnetul de munca sau , dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca , in meserie ,
si/sau in specialitatea studiilor, in copie , extras REVISAL;- unde este cazul
e)
cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
f)
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate.
g)
curriculum vitae ;
h)
chitanta taxei de inscriere de 50 lei
In cazul documentului prevazut la lit.e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a
depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale , are obligatia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel mai tarziu pana la data
desfasurarii primei probe a concursului;
Actele prevazute la lit. b) - d), vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar, numarul , data numele emitentului si
calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Dosarul va fi insotit de un opis al documentelor existente .

3. Conditii generale :
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea.
4.Conditii specifice de participare la concurs :
- diploma de Scoala Sanitara Postliceala
- sunt asistenti medicali principali
- certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anului in curs
- certificat de absolvire a programului de educatie medicala continua “Management spitalicesc
pentru asistentii sefi “ organizat de Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si
Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti
5.Concursul consta in urmatoarele etape :
Depunere dosar de inscriere in termen de zece zile lucratoare de la data afisarii anuntului - ( termen
limita 13.01.2020, ora 14.00)
I.Selectia dosarelor
14.01.2020 – selectia dosarelor (ora 09.00)
15.01.2020 - afisare rezultate selectie dosare (ora 15.00)
16.01.2020 – depunere eventuale contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 11.00)
17.01.2020 – afisare rezultate contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 14.00)
II. Proba scrisa
22.01.2020 - proba scrisa (incepand cu ora 10 ,00)
23.01.2020 - afisare rezultate proba scrisa ( ora 15,00)
27.01.2020 - depunere eventuale contestatii privind proba scrisa( ora 11.00)
28.01.2020 - afisare rezultate contestatii depuse la proba scrisa ( ora 15,00)
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 70 de puncte .

III. Interviu
29.01.2020 – interviu ( incepind cu ora 10.00)
30.01.2020 – afisare rezultate la interviu( ora 15.00)
31.01.2020 – depunere eventuale contestatii privind interviul( ora 11.00)
03.02.2020 – afisare rezultate contestatii depuse la interviu ( ora 15,00)
04.02.2020 - afisare rezultate finale( ora 15,00)
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minim 70 de puncte
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în
ordinea punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi ia fiecare
probă
Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă,
iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
6.Concursul se desfasoara potrivit Capitolului II , sectiunile 1,2,3 si 4 din HG 286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea respectiv www.spitalpsihiatriesfmaria.ro si
la avizierul spitalului se afla afisate :
anuntul
bibliografia de concurs
fisa postului vacant
Relatii suplimentare la telefon 0248248109 , biroul RUNOS

TEMATICA si BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical sef la
sectia psihiatrie I si sectia psihiatrie II
Bibliografia
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată cu modificarile si
completarile ulterioare – TITLUL VII ;
2. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă,
organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, cu modificările
si completările ulterioare;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din România;
4. OUG. nr. 144 /2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, cu modificările si completările ulterioare;

5. Ordinul MS 1101/2016 – privind Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare;
6. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003- Drepturile pacientului, cu modificările si completările
ulterioare;
7. Ordinul MS nr.1226 din 03.12.2012 – 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;
8. Ordinul MS 961/2016 – Norme tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea in
unitătile sanitare publice si private;
9. Ordinul MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientilor nr. 46/2003 ;
10. Fisa postului asistent sef
11. Lege nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu
tulburări psihice
Tematica
1. Titlul VII : Cap.I,Cap II.Cap IV;
2. Timpul de muncă si timpul de odihnă al salariatilor.
3. Răspunderea disciplinară, sanctiuni în cazul încălcării Codului de etică si deontologie al
asistentlui medical.
4. Exercitarea profesiei de asistent medical.Drepturi si obligatii ale membrilor Ordinului
Asistentilor Medicali din România.
5. Atributiile asistentului sef în activitatea de supraveghere si combatere a infectiilor asociate
asistentei medicale si a personalului din subordine.
6. Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produse biologice la
personalul care lucrează în domeniul sanitar.
7. PRECAUŢIUNILE STANDARD Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea
infecţiilor asociate asistenţei medicale.
8. Norme tehnice privind curătenia, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare.CAP
I,II,III;.
9. Drepturile pacientului. Sanctiuni în caz de nerespectarea de către personalul mdico-sanitar
a drepturilor pacientului
10. Drepturile persoanelor cu tulburari psihice
11. Fisa postului asistent sef
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