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ANUNŢ 

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul 1n Brad str. Măgura nr.25 jud. Hunedoara, anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea următorului post vacant: 

»Secţia Pneumologie I: 
o 1 post Infirmieră studii (M), durată nedeterminată; 
Conditii de destăşurare: 

1. Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad - Biroul R.U.N.O.S.-Juridic 
până la data de: 15.06.2022, ora 12.00 

2. Concursul se va desfăşura la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 1n Sala de şedinţe din Pavilionul 
II Administrativ după cum urmează: Prima probă (scrisă) in data de 23.06.2022, ora 10.00. Proba interviul 
va fi comunicată ulterior probei scrise. 

I. Conditiile generale de participare la concurs sunt cuprinse In art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

II. Conditii specifice: 
- şcoală generală; 
- curs de infirmiere organizat de 0.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizaţi: 
-vechimeln activitate minim 6 luni. 

111. Acte necesare pentru dosarul de concurs: 
a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă Indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea In muncă, In meserie şi/sau in specialitatea 
studiilor, 1n copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-lfacă 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; 
h) dosar cu sină şi chitanţă de plată a taxei de participare la concurs. Cuantumul taxei de participare la concurs 
este de 50 lei. 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi in original 1n vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. 

Bibliografia, tematica de concurs conţinutul dosarului de inscriere, se obţin pe site-ul unitgii (http://www.smii-
brad.ro).şi la Biroul R.U.N.O.S.-Juridic din cadrul unităţii sau telefonic la nr.0254611050 - int.223. 

MANAGER INTERIMAR 
Ec. STOLNICU LILIANA Şef Birou R.U.N.O.S Juridic 

Ec. Sida Sorin Co antin 



TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

I. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi: 
• Pregătirea patului şi accesoriile lui , Schimbarea lenjeriei de pat; 
• Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor; 
• Dezbrăcarea şi imbrăcarea bolnavului imobilizat la pat; 
• Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat; 
• Poziţia bolnavului in pat. Schimbarea poziţiei bolnavului; 
• Mobilizarea bolnavului şi prevenirea escarelor de decubit; 
• Captarea dejecţiflor fiziologice şi patologice ale bolnavilor; 
•Transportul — distribuirea alimentatiei şi hrănirea bolnavului; 
• Circulaţia lenjeriei. 

2.Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unilăgi sanitare: 
• Definiţia infecţiei asociate actului medical. Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu 

expunere la produsele biologice la personalul care lucrează 1n domeniul sanitar. 
•Curăţarea (definiţie, metode generale de efectuare a curgeniei, reguli fundamentale 1n utilizarea produselor 

folosite in activitatea de curgenie, reguli pentru depozitarea produselor şi ustensilelor folosite la efectuarea 
curgeniei şi reguli de intreţinere). 

•Dezinfecţia (definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice —clasificarea 
dezinfecţiei, antisepticele, spălarea mâinflor şi dezinfecţia pielii, factori care influenţează dezinfecţia, reguli generale 
şi de practică a dezinfecţiei, antisepticele, definiţie şi criterii de utilizare şi păstrare a antisepticelor, dezinfecţia 
igienică a mâinflor,metode de aplicare a dezinfectantelor infuncţie de suportul tratat, dezinfecţia curentă şi/sau 
terminală). 

3. Atribuţiile infirmierei. 
4.Norme privind eolectarea şi gestionarea deşeurilor. 

BIBLIOGRAFIE 
1. ORDIN nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate 

asistentei medicale in unitatile sanitar; 
2. ORDIN nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea in 

unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţfl procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate 1n 

cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor in funcţie de nivelul de risc, precum şi 

metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia; 

3. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitgi medicale; 
4. Tehnica ingrijirii bolnavului, Lucretia Titirica; 
5. Programul naţional de pregătire a infirmierelor, note de curs — 0.A.M.G.R. 
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