
  

 

Nr. 7652  din 23.11.2022 

 

 

ANUNŢ 

 
 

Spitalul  de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea isi exprima disponibilitatea de a colabora in 

conformitate cu prevederile art.9 alin.2) din Legea voluntariatului nr.78/2014,cu un numar de: 

- 3 voluntari -  infirmieri 

I n  conformitate cu Lega nr.78/2014-Legea voluntariatului privind reglementarea 

activităţii de voluntariat in România, organizaţia -gazda, incheie contract de voluntariat, in 

temeiul căruia , voluntarul se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi 

remunerat, iar organizaţia -gazda , se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitării sau 

pregătirii voluntarului. 

Documentele necesare inscrierii in programul de voluntariat: 
 

 

(l) cererea de înscriere în programul de voluntariat, respectiv, perioada, durata în ore a 
activităţii de voluntariat,secția/compartimentul unde se doreşte implicat, aprobată de managerul 
unităţii.  

(2)  copia actului de identitate în termen de valabilitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; copia certificatului de naștere, a certificatului de căsătorie; 
(3) curriculum vitae EUROPASS  

(4) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 

(5)  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ,în original; 

(6)  cazierul judiciar 

(7)  adeverință de integritate comportamentală eliberată de Serviciul cazier Judiciar, statistică 

și evidențe operative din care să rezulte că nu figurează înscris cu mențiuni care pot face obiectul 

Registrului National Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane asupra minorilor; 

(8) copie a certificatului care atesta cursul de infirmiera organizat de Ordinul Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau de furnizori autorizați 

de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății - 

   
 



Direcția generală resurse umane și certificare  

(9)  declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2017 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind 

protecția datelor), cu modificările ulterioare; 

(10) DOSAR CU SINA. 

 

Copiile documentelor sus-menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii 

legalizate. 
 
 
Spitalul va face o selectie a voluntarilor pe baza de interviu, cu întrebari din tematica 

specifică activității pentru care se solicită voluntariat, în situația în care numarul dosarelor depuse 

este mai mare decât numărul de locuri publicate. 

 

Dosarele se vor depune în perioada 24.11.2022- 09.12.2022 , în intervalul  ( 8,00-13,00) 

– la sediul Spitalului de Psihiatrie” Sf. Maria” Vedea- Birou RUNOS. 

Selectia dosarelor se va face în data de 13.12.2022. ora.12,00. 

Interviul se va desfașoră în data de 16.12.2022 ora 10,00 . 

 

 

 

TEMATICA 

1. Program national de pregatire a infirmierelor - Note de curs ( Editia 2011)- 

OAMGMAMR  

- Modulul II Respectarea drepturilor persoanei ingrijite 

- Modulul III Tehnici de ingrijire – A- Ingrijiri generale ale pacientilor 

          -  B – Ingrijiri ale pacientilor 

       - C- Ingrijiri specifice ale pacientilor din sectiile de 

psihiatrie 

 - Modulul IV Acordarea ingrijirilor de igiena pentru persoanele ingrijite si ingrijirea 

spatiului in care se afla persoana ingrijita 

2. Atributiile infirmierei 

3. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe 

active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut. 

 a. Capitolul I - Definitii 

 b. Capitolul II - Curatarea 

 c. Capitolul III – Dezinfectia 

 d.  Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc- 

Anexa nr.3 

4.  Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale:  

- obiective şi domenii de aplicare  

- clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

- colectarea deseurilor medicale la locul de producere  

- ambalarea deşeurilor medicale – recipiente pe categorii de coduri de culoare,  

- stocarea temporară a deseurilor rezultate din activitati medicale 



- transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale  

5. Precautiunile standard cf. Ordinului nr.1101/2016 ( Anexa nr.4) - Măsuri minime obligatorii 

pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

6. Norme de aplicare a Legii sanatatii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

Ordinul nr. 488/2002 ( Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V) 
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curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 

eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, 

procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, 

precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 

eficienţei acestuia 

4. Ordinul nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deseurile rezultate din activităţi medicale 

5. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

6. Fişa de post pentru îngrijitoare 

7. Ordinul nr. 488/2002  -Norme de aplicare din 15 aprilie 2016 a Legii sănătăţii mintale şi 

a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 

 
 

MANAGER, 
EC.PREDUT MARIANA TATIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

Cerere de voluntariat 

Doamna Manager 

 

 

 Subsemnata/ul _______________________________ cu 

CNP____________________, domiciliat(ă) în _______________________, 

posesor al CI seria _______ nr.________ absolvent(ă) al/a 

______________________________________________________, prin 

prezenta, vă solicit acordul pentru a practica activităţi de voluntariat organizate 

în cadrul instituţiei _______________________________________________ 

 Menţionez faptul că îmi asum toate obligaţiile prevăzute în contractul de 

voluntariat şi în fişa de voluntariat, precum si să respect prevederile din registrele 

de ordine interioară. 

 

 

  Data_________ 

 

      Semnătura ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          Anexa  2 

Declarație   

 

 Subsemnatul(a) __________________________________________, posesor/posesoare 

al/a C.I. Seria _____ Numar ___________, eliberata de _____________________, domiciliat 

(ă) în ___________________________________________, declar că am luat cunoștință de 

drepturile mele conform legislației in materie de prelucrare de date cu caracter personal in 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru 

prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecția dosarelor de voluntariat  , iar 

pentru cei admiși pe toată durata  voluntariatului. 

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la selectie. 

1.DA sunt de acord. 

2.NU sunt de acord.  

Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele selectiei, publicată pe 

internet, la adresa : www.spitalvedea.ro 

 

 

 

Data            Semnătura 

_______________         _                 
___________ 

 


