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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

ANUNŢ 

ASSMI, 

l p ,_ .... 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.CONSTANTIN GORGOS", organi~ in -:-ba-za- pr-e-veâerTior 
HGR nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, in data de 27.06.2022, ora 10.00, la sediul 
unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr.41, sectorul 3, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 
- 2 (doua) posturi vacante de infirmiera- 1 Sectia Psihiatrie 

1 Stationarul de zi copii; 
I (unu) post vacant de asistent medical principal (PL) generalist - Centrul de Sanatate Mintala 2 adulti; 
1 (unu) post vacant de muncitor necalificat I - intretinere spatii verzi - Serviciul Administrativ 

Condiţii 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 şi 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 familie 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 săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice de înscriere la concurs: 
Pentru posturile de infirmieră: 
şcoala generală; 

- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi 
ceritifare; 

- 6 luni vechime în activitate. 
Pentru postul de asistent medical principal: 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; 
- examen pentru obţinerea gradului de principal; 

5 ani vechime ca asistent medical; 
- diplomă de bacalaureat. 

Pentru postul de muncitor necalificat I - întreţinere spaţii verzi: 
şcoala generală; 

fără vechime. 



Calendarul de desfăşurare a concursului: 

• 21.06.2022, ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii; 
• 23.06.2022 - selectie dosare candidati; 
• 24.06.2022 - depunere contestatii selectie dosare; 
• 27.06.2022 - solutionare contestatii selectie dosare; 
• 29.06.2022 - ora 10,00 - proba scrisa/proba practica ( pentru postul de muncitor necalificat I); 
• 29.06.2022 - ora 15,00 - afisare rezultate proba scrisa/ proba practica; 
• 30.06.2022 - ora 10,00- depunere contestatii rezultate proba scrisa/proba practica; 
• 30.06.2022 - ora 15,00 - solutionare contestatii proba scrisa/proba practica; 
• O 1.07.2022 - ora l 0,00 - proba interviu ; 
• O 1.07.2022 - ora 15,00 - afisare rezultate proba interviu; 
• 04.07.2022 - ora l 0,00 - depunere contestatii proba interviu; 
• 04.07.2022 - ora 15,00- solutionare contestatii proba interviu; 
• 04.07.2022 - ora 15,00 -afisare rezultate finale 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar 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 îndeplinirea 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, în 
original; 

g) curriculum vitae; 
h) certificatul de integritate comportamentală; 
i) notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit 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. 

ln 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 pentru posturile de infirmiera : 

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 dezinfectantelorş 

6. Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Ordinul nr. 11O1/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

2. Ordinul M.S. nr.1226/2012 privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor; 
3. Ordinul M.S. nr.1761/2021, pentru aprobarea Normelor tehnice, privind curătarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitătile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si 
dezinfectie effectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie 
de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia. 

Tematica si bibliografia pentru postul de asistent medical principal (PL) generalist: 
I. OUG nr. 144/28.10.2008 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 

2. Legea nr. 95/ 14.04.2006 - Titlul VII - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

3. Legea nr. 487/2002 - Legea sănătăţii mintale si protecţia persoanelor cu tulburări psihice si Ordinul 
M.S. nr. 488/2016- norme de aplicare a Legii nr.487/2002 

4. Ordinul M.S nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control a 
infecţiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare 

5. Ord.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 
din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind 
deşeurile rezultate din activitătile medicale 

6. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului medical 
din România- Hotararea nr.2/2009 

7. Drepturile pacientului - Legea nr.46/2003 
8. "Ghid de nursing - voi.I " si " Tehnici de evaluare - voi.II" - de Lucreţia Titirea - Ed. Viata 

Medicala Romaneasca - 2011 



Tematica si bibliografia pentru postul de muncitor necalificat I - întretinere spatii verzi : 
Tematica: 

1. Legea 132/2010, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 461/06.06.2010; 
- Colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice ; 

2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare: 
- Drepturile si obligatiile salariatului ; 
- Raspundere disciplinara; 

3. Ordin nr. 1226/03.12.2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 855 / 18.12.2012, pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei 
de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile 
medicale: 

- Anexa nr. I art. 9 - art. 30 
4. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 

646/26.07 .2006 
- Art. 6 - art. 34 

Bibliografia: 
I. Legea 132/2010, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 461/06.06.2010; 

2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare: 

3. Ordin nr. 1226/03.12.2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 855 / 18.12.2012, pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitatile medicale: 
4. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07 .2006, publicat in Monitorul Oficial partea I, 

nr. 646/26.07.2006 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan 

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


