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SPITALU L DE PSI HIATRIE ANUNT DE SCOATERE LA Cod: PO 102-01 /F2 

TITAN "Dr. CONSTANTIN 

GORGOS" CONCURS POST VACANT Rev.:O 

ANUNT , 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.CONSTANTIN GORGOS", organizează in 

baza prevederilor HGR nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, in data de 

26.06.2019, ora 10.00, la sediul unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 , 

sectorul 3, concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 

- I (unu) post vacant de ingrijitoare - Spitalizare de zi oncologie medicala 

Conditii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris ş i vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătore postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de fami lie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârş irea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei , de fa ls ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Conditii specifice de înscriere la concurs: 

Pentru postul de îngrijitoare: 

- şcoala generală; 

- fără vechime. 
Calendarul de desfăsurare a concursului: 

• 14.06.2019, ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii ; 

• 19.06.2019- selectie dosare candidati; 

• 20.06.2019 - afisare rezultate selectie dosare; 

• 2 1.06.2019 - depunere contestatii selectie dosare; 



• 24.06.2019 - solutionare contestatii selectie dosare; 

• 26.06.2019 - ora 10,00 - proba scrisa ; 

• 27.06.2019 - afisare rezultate proba scrisa; 

• 28.06.2019 - depunere contestatii rezultate proba scrisa ; 

• O 1.07.2019 - solutionare contestatii proba scrisa; 

• 02.07.2019 - ora 10,00 - proba interviu ; 

• 03.07.2019- afisare rezultate proba interviu; 

• 04.07.2019 - depunere contestatii proba interviu; 

• 05.07.2019 - solutionare contestatii proba interviu; 

• 08.07.2019- afisare rezultate finale 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu sina, de încopciat, care va 

conţine următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care 

atestă îndepl inirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 

instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabi lit de Ministerul Sănătăţii. 
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică şi carnetul de 

muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 



specialitatea studiilor vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 
In cazul in care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului. 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA: 

TEMATICA 

1. Igiena spitalicească (igiena saloanelor, igiena individuală, igiena alimentaţiei); 

2. Efectuarea curateniei si dezinfecţie în unităţile sanitare; 

3. Circuitele obligatorii în spital; 

4. Utilizarea echipamentului de protectie; 

5. Reguli de utilizare a dezinfectantelor. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Ordinul nr. 11Ol /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ş 1 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

2. Ordinul M.S. nr.1226/2012 privind colectarea, transpo1tul şi depozitarea deşeurilor; 

3. Ordinul nr.961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice, privind curătarea, dezinfectia 

si sterilizarea in unitătile sanitare publice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan 

"Dr.Constantin Gorgos" şi la telefon: 021.341.20.31 int.169 . 
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