
SPITALUL MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI
735100 str. 1 Decembrie 40 , Huși jud. Vaslui
TEL/FAX.0235.481081/480003/0740.004799

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr.10766

Nr. Iesire birou RUNOS   759 din  11.06.2021

Nr.     
PUBLICAȚIE DE CONCURS,

SPITALUL MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de

îngrijitoare în secția medicina internă  

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plă�t din fonduri publice

Concursul consta în următoarele etape succesive:

· Selec�a dosarelor de înscriere
· Proba scrisă 

· Proba prac�că
· Interviu

CALENDAR DE DESFĂȘURARE CONCURS :

Dosarele de concurs se depun  la sediul administra�v al spitalului str 1 Decembrie nr. 40 -biroul RUNOS în 

perioada  15.062021-29.06.2021

30.06.2021-validare dosare

09.07.2021-ora 10.00-proba scrisă la sediul administra�v al spitalului str 1 Decembrie nr. 40

13.07.2021-ora 10.00-proba prac�că  la sediul administra�v al spitalului str 1 Decembrie nr. 40

15.07.2021-ora 10.00-proba interviu la sediul administra�v al spitalului str 1 Decembrie nr. 40    

CONDIȚII DE PARTICIPARE :

Poate par�cipa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte 

următoarele condiţii:

    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 corespunzătoare 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 defini�v pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea jus�ţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompa�bilă cu exercitarea funcţiei, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condi�i specifice:
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-școală general

1. Acte necesare la inscriere:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalulului Municipal « Dimitrie Castroian » Husi ;

    b) copia actului de iden�tate sau orice alt document care atestă iden�tatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice .

    d ) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul si după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea de la 

data de 01.01.2011 si pana in prezent ;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompa�bil 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) cer�ficat de integritate comportamentală conform Art. 18 din  Legea nr. 118 din 20.06.2019

 h) curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului , 

respec�v  17.06.2021.

    Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea.  

Taxa de par�cipare 50 lei.

Bibliografia de concurs propusă de medicul șef secție medicină internă 

1. Colectarea și manupularea deșeurilor

2. Precau�uni universale

3. Protocoale de curatenie si dezinfec�e specifice sec�ei

Afisat astazi ,

14.06.2021

 

MANAGER,

DR. POPA BOGDAN VASILE
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FISA  POSTULUI
ÎNGRIJIROARE ÎN SECȚIILE CU PATURI ALE SPITALULUI

Prezenta constituie anexa la Contractul de munca nr.
Cod COR: 532104
Titular Post:  
Loc de munca:   
Denumirea postului : ingrijitoare 
Gradul profesional al ocupantului postului : ingrijitor de curatenie
Nivelul postului : de executie
 Dificultatea operatiunilor specifice postului :
a. cunoasterea gradului de risc a substantelor dezinfectante folosite in dezinfectia curenta
b. formarea deprinderilor in insusirea tehnicilor de curatenie si dezinfectie specifice sectiei
c. efortul intelectual si fizic necesar tehnicilor de lucru specifice compartimentului
d. gradul de implicare in luarea unor decizii in timpul efectuarii curateniei
Responsabilitatea implicata de post :
a. responsabilitatea tehnicilor de curatenie si dezinfectie curente
b. responsabilitatea pastrarii confidentialitatii sectiei
c. prevenirea accidentelor si a altor tipuri de expunere profesionala
5. Sfera de relatii :
a. colaboreaza cu tot personalul sectiei si cu pacientii internati 
b. colaboreaza cu celelalte sectii , laboratoare din unitate
Standardul de performanta
a. Cantitatea - numarul de metri patrati repartizati pe ingrijitor pentru efectuarea curateniei si dezinfectiei
b. Calitatea – responsabilitatea  felului in care efectueaza curatenia si dezinfectia
- participa la diverse forme de pregatire profesionala pentru insusirea unor tehnici moderne de lucru
c. Costuri : - utilizarea eficienta a substantelor de curatenie si dezinfectie avute in dotare precum si a inventarului 
moale existent in saloanele sectii si a mobilierului
d. Timp : utilizarea eficienta a timpului de lucru
e. Utilizarea resurselor :
- se analizeaza capacitatea ingrijitorului de curatenie de a utiliza resursele puse la dispozitie ( materiale de 
curatenie, de dezinfectie )
f. Mod de realizare :
- aprecierea gradului in care se integreaza in munca
- initiativa pentru formularea de solutii noi .
DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI :

1. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical ;
2. Efectueaza zilnic curatenia in conditii corespunzatoare a spatiului repartizat si raspunde de starea de igiena

a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scarilor, mobilierului, ferestrelor ; 
3. Curata si dezinfecteaza zilnic baile si W.C.-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri;
4. Efectueaza aerisirea periodica a saloanelor si raspunde de incalzirea corespunzatoare a acestora ;
5. Curata si dezinfecteaza bazinetele, tavitele renale, conform indicatiilor primite ;
6. Transporta gunoiul si reziduurile alimentare la tancul de gunoi in conditii corespunzatoare, raspunde de

depunerea  lor  corecta  in  recipiente,  curata  si  dezinfecteaza  vasele  in  care  se  pastreaza  sau transporta
gunoiul ;

7. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie, pe care le are personal in grija, precum
si a celor care se folosesc in comun ;

8. Respecta codul de culori privind colectarea deseurilor periculoase si menajere si are obligatia de a nota sub
semnatura, cantitatea zilnica a acestora ;

9. Poarta echipamentul de protectie adecvat zonei de lucru ;
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10.  Se integreaza in graficul de lucru ;
11.  Executa strict manevrele ce sunt prevazute in fisa postului ;
12.  Raspunde cu promtitudine la toate solicitarile ;
13.  Indeplineste  toate  indicatiile  asistentei  sefa  privind  intretinerea  curateniei,  salubritatii,dezinfectiei  si

dezinsectiei ;
14.  Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonator imbolnavirile pe care le

prezinta personal sau imbolnavirile survenite de la membrii familiei ;
15.  Are obligatia pastrarii secretului profesional si va respecta principiile de etica profesionala ;
16.  Este direct raspunzatoare de toata activitatea desfasurata ;
17.  Respecta regulamentul de ordine interna, normele de protectia muncii,sanatate si securitate in munca si

paza contra incendiilor.
18. Atributiile din fisa  postului se completeaza cu atributii cu caracter general, cu prevederile Ordinului nr.

1226/2012 privind gestionarea  deşeurilor  rezultate  din activităţile  medicale  ,prevederile  Ordinului  nr.
961  /2016 pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  curăţarea,  dezinfecţia  şi  sterilizarea  în  unităţile
sanitare publice şi private,procedure recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dezinfectantelor  chimice în funcţie de suportul  care urmează să  fie tratat  şi  a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare  precum si prevederile Ordinului nr.
1101/2016 privind  aprobarea  Normelor  de  supraveghere,  prevenire  şi  limitare  a  infecţiilor  asociate
asistenţei medicale în unităţile sanitare .

a)Atributii  cu caracter general
-are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
-respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern ;
-nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului sau a directorului medical;
-are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
-este  interzis  fumatul,  venirea  la  serviciu  in  stare  de  ebrietate  si  consumul  de  bauturi  alcoolice  in  timpul
programului de lucru;
-respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ;
-urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei. 
c) Atributii conform Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 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
 - colectarea si gestionarea deseurilor menajere,periculoase si toxice ;
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
-asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură.
-semnalează imediat şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor.
e)Atributii pe linie de management al calitatii
-pentru functii de executie

1. Îşi însuşeşte si respecta cerinţele procedurilor SMC ;
2. Îşi însuşeşte si respecta cerinţele Manualului Calităţii ;
3. Are obligatia ca pe toata perioada timpului de lucru sa indeplineasca si sa respecte normele privind

standardele de calitate
Salarizare:

· Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
· Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu 

importanta sociala a muncii;
Pentru  neîndeplinirea  sau  îndeplinirea  necorespunzătoare  a  sarcinilor  de  serviciu răspunde  disciplinar,

contravenţional sau penal, după caz.

PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR :
- Anual
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          Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte
sarcini, decizii si dispozitii primite din partea sefului ierarhic ,conducerii unitatii,  in baza reglementarilor legale in
vigoare.
             Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita 
in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.
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