
A.

B.

, Calea Nationala nr. 2 , Telefon : 0231- 513560 , Fax : 0231 - 513560,
e-mail : postmaster@Iritalbt-sfgheorghe.ro

ROMANIA
in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 36096

{ ANUN T
Spitalul de Recuperare 66Sf. Gheorghe" Botosani, a,ng ieaz fara concurs pe

perioada determinata, (pana la maxint 30 zile de la incelarea starii de alerta), in contextul
instituirii stirii de alertl pe teritoriul Romf,niei, conform art. ll, coroborat cu art. 27 din
Legea nr. 5512020 privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-I9 - actualizat,:

s (crNcr)

4 (patru) posturi de ingrijitoare

I (un) post de infirmiera

POSTURI VACANTE:

Conditii generale de ocupare a posturilor:
a) are cetS{enia romind, cetdtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(indnd Spa!iului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;

b) cunoagte limba romdn6, scris gi vorbit;

c) are capacitate deplini de exerciliu;

d) indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazi;

Conditiile specifice pentru ocuparea postului:

- Constituie avantaj persoanele care au efectuat voluntariat sau au vechime in functia de
ingrij itoare/infi rm iere;

- Studii medii

DOSARELE DE INSCRIERE SE PRIMESC PANA LA DATA DE 18.10.2021 ORA 13,00

LA SECRETARIATUL UNITATII

Actele necesare in vederea ocuplrii, firi concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante
sunt:

l. cererea de inscriere adresatd managerului Spitalului de recuperare ,,Sf. Gheorghe" Botosani,
in care se menlioneazd postul pentru care doreEte sd concureze (ANEXA l);

2. declara\ia privind consimlSmAntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr. 19012018 privind mdsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679
al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in
ceea ce priveEte prelucrarea datelor cu caracter personal ;i privind libera circula{ie a acestor date ;i de
abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul general privind proteclia datelor), cu modificirile
ulterioare (ANEXA a);

3. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificatului de na$tere, certificatului de
cdsrtorie, sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;

4. copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor Ei ate altor acte care atesta indeplinirea
condiliilor specifi ce ale postului ;

5. copia certificatului de absolvire a cursului de infirmiere organizal de O.A.M.G.M.A.M.R. sau
de furnizorii autorizati de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S. - Directia Generala Resurse Umane si
Certificare (pentru infiermiere);



6. copia carnetului de muncd sau, dupd caz, adeverinte care atestd vechimea in muncd, in
meserie gi/ sau in specialitatea studiilor sau extras din aplicatia Revisal;

7. copia contractului de voluntariat / certificatului de voluntariat (daca este cazul);

8. cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rlspundere cd nu are antecedente penale care s6il facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd (ANEXA 2). Candidatul declarat admis la
selec{ia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
penale, are obligalia de a completa documentele cu originalul cazieruluijudiciar, odata cu celelalte acte
originale in momentul angajarii;

9. adeverinfa medicalI eliberatd de medicul de farnilie sau certificat medical din care si rezulte
cd este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru
care candideazd,;

10. curriculum vitae, rnodel comun european;

I l. declaralie pe propria rdspundere cd este/nu este incadrat / incadrati la o altd institulie publicd
sau privatd gi nu se afld in situalia de carantind sau izolare la domiciliu (ANEXA 3).

Anexele prevazute a fi necesare le puteti gasi pe site-ul unitatii http://www.spitalbt-
sfgheorghe.rolanunturipublice si la Biroul RUNOS al Spitalului de Recuperare "Sf Gh*rgh""
Botosani

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conformitate cu originalul de catre personalul din cadrul Serv.RUNOS.

Persoanele inscrise (dosare complete), vor participa Ia un interviu de selectie in autu O"
20.10.2021, ora 10,00

MANAGER,



Anexa Nr. 1

la metodologie cf, oMS nr. 905/2020 modif prim oMS nr. t|3g/2020

CERERE
pentru inscriere la selec{ia dosarelor, angajare flrl concurs pe perioad[ determinatfl, personal

contractualrinbaza art. 11 din Legea nr,5512020 privind unele misuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), CNP

.. ... cu domiciliul in localitatea ................

str.

;; ;;;;. #H3T,*:ff,';;._"; ;#,;;; ;:ff':::;;;;;;.;;;;;;
determinatS, conform art. I I din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi

combaterea efectelor pandemiei de covlD- 19, pe postul de

din cadrul Compartimentului

Dosarul de inscriere le seleclie con{ine urmitoarele documente:

Data Semndtura



Anexa Nr.2
la metodologie cf, OMS nr. 905/2020 modif, Cu OMS nr. 1839/2020

DECLARATIE*)
pe propria rlspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a), ., posesor/posesoare alla C.l.

seria nr. eliberatd de la data de

domiciliat(i) in cunoscdnd

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaralii, declar pe propria rdspundere cd nu am

antecedente penale qi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmarire penald.

*) Prezenta declaralie esle valabild pdnd la momentul depunerii cazierului judiciar, in conformitate cu

prevedcrile le gale in vigoare

Data Semndtura



Anexa Nr.3
la metodologie cf. OMS nr. 905/2020 modif. Cu OMS nr. 1839/2020

DECLARATIE
Pe propria raspundere

:::::':":' l' , ;;,;..",;;. ,;;;;;,::::-::l ' i _,',";,.,,*,"
..., declar pe propria raspundere ca sint/nu sint

incadrat (a) la o alta institutie publica sau private si in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr.

41412020, privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de

sanate publica internationaldeterminate de infectia cu covid 19 si stabilirea unor masuri in vederea

prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu ma aflu in

situatie de carantina sau izolare la domiciliu si am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din Codul

penal privind falsul in declaratii si de cele ale art.352 din Codul penal cu privire la zadarnicirea bolilor.

SemnaturaData:



Anexa Nr. 4
la metodologie cf, OMS nr. 905/2020 modrf, prin OMS nr. 1839/2020

DECLARATIE

Subsemnatul(a), declar cd am luat

cunogtin!5 de drepturile mele conform legislaliei in materie de prelucrare de date cu caracter personal,

in conformitate cu Regulamentul (UE) 20161679 al Parlamentului European qi al Consiliului din 27

aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte pretucrarea datelor cu caracter

personal gi privind libera circula[ie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95l46lCF, (Regulamentul

general privind proteclia datelor) qi imi exprim consim{dmdntul pentru prelucrarea datelor previzute in

cererea de inscriere la selec{ia dosarelor, angajare lird concurs pe perioadi determinatd, personal

contractual, inbaza art. I I din Legea nr.5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea

efectelor pandemiei de COVID- 19, iar pentru cei declarati admiqi, pe toatl durata angajlrii.

Refuzul acorddrii consimjdmAntului atrage imposibilitatea participdrii la selec{ie.

f--l oa, sunt de acord.

[-l NU sunt de acord.

Menlionez
internet, la adresa

cd sunt de acord cu afiqarea numelui in lista cu rezultatele selecliei, publicatd pe

Data Semnitura



Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani

. BOTQE4N!-Calea Nationala nr. 2 , Telefon : 0231- 512822, Fax : 0231 - 513560,
e-mail : postmaster@spitalbt-sfgheorghe.ro

ROMANIA

TEMATICA $I BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INGRIJITOARE DE CURATENIE SI

INFIRMIERE PE DURATA DETERMINATA-STARE DE ALERTA
ORGANIZAT

ix pnmoADA 1s.10 .z0zt-20.10.2021

A) TEMATICA

1. Atribuliile ingrijitoarei de curSlenie.
2. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare a

infecliilor asociate asistenlei medicale in unitalile sanitare, (anexa 3-METODOLOGIA de
supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreazd in sistemul sanitar la
produse biologice,anexa 4- PRECAUTIUNILE STANDARD Mdsuri minime obligatorii pentru
prevenirea Si limitarea infec{iilor asociate asistenlei medicale),

3. Ordinul nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdlarea,
dezinfeclia qi sterilizarea in unitilile sanitare publice qi private, evaluarea eficacitSlii procedurilor
de curSlenie qi dezinfec{ie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfeclia
mAinilor in functie de nivelul de risc, precum gi metodeie de evaluare a deruldrii procesului de
sterilizare qi controlul eficienlei acestuia

( anexa 3- Procedurile recomandate pentru dezinfectia mdinilor in funclie de nivelul de risc,
anexa 4-Metodele de aplicare a dezinfectiei chimice in funclie de suportul care urmeazd sd fie
tratat)si Normele tehnice privind curdlarea, dezinfeclia gi sterilizarea in unitdlile sanitare
publice qi private (Cap l-Definilii, Cap II- Curdtarea, Cap III- Dezinfeclia,).

4. Ordinul nr, 141012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului
rtr.4612003,

5. Clasificarea, ambalarea gi depozitarea temporarS a degeurilor rezultate din activitSlile medicale;
6. Asigurarea igienei personale qi folosirea echipamentului de lucru.

B) BIBLIOGRAFIA
1. Figa postului pentru ingrijitoarea de curifenie,
2. Ordinul nr. 110112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare a
infecliilor asociate asistenJei medicale in unitdlile sanitare;
3. Ordinul nr. 176l din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdlarea,
dezinfectia gi sterilizarea in unit5lile sanitare publice qi private, evaluarea eficacitalii procedurilor de
curilenie gi dezinfeclie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfeclia
mAinilor in funclie de nivelul de risc, precum gi metodele de evaluare a derulErii procesului de
sterilizare gi controlul eficienJei acestuia;
4. Ordinul nr. l4l0l20l6 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
4612003;
5. Ordinul MSP nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea degeurilor

rezultate din activitSlile medicale.

MANAGER,
GABRIELA MAR}ANA VARZARI
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