
ANU NT 

UNITATEA MEDICO SOCIALA BECHET cu sediu in Oras BECHET , str.SANATATl l, 
nr. I , judetul DOLJ, organizeaza concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale 
vacante,conform H.G.286/2011 ,de : 

Numele functiei: -doua posturi de infirmiera debutant 
-doua posturi de îngrijitor 

Concursul se va desfasura la sediul institutiei astfel: 

Proba scrisa in data de 27.07.2022 ora I 0,00 pentru toate posturile 
Interviul in data de 02.08.2022, ora 10,00 pentru toate posturile 

CONDIŢII GENERALE DE PARTfCIPARE LA CONCURS: 

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

cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
are capacitate deplină de exerciţiu; 
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de fami lie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

îndeplineşte condiţiile de studii ş i , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţe lor postului scos la concurs; 

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 justiţie i , de fa ls ori a unor fapte de corupţie sau a une i infracţi uni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

CONDIŢII SPECIALE DE PARTICIPARE LA CONCURS : 
Pentru posturile de infirmiera: 
- studii medii cu diploma de bacalaureat; 
- certificatul de infirmiera; 
- nu necesita vechime; 
Pentru posturile de îngrijitor: 

studii medii cu diploma de bacalaureat 
nu necesita vechime 

Candidată vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile 
lucratoare de la publicarea anuntului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Unitatii Medico Sociale BECHET. 

Relatii suplimentare la sediul: Unitatii Medico Sociale BECHET, persoana de 
contact:Glavan Madalina, telefon: 0251/337021, fax:0251/337021, 



UNITATEA MEDICO SOCIALA BECHET 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A 2 POSTURI DE INFIRMIERA DEBUTANT 

SI A 2 POSTURI DE INGRIJITOARE 

INFIRMIERE 

I.TEMATICA 

1 .H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si 

finantarea unitatiilor de asistenta medico sociala, - lnstructiuni 1/2003 de aplicare a 

normelor 

2.0rdinul MS nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii 

procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate 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; 

-Anexa Nr.1- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatiile 

sanitare si private 

Definitii,-Curatarea, Dezinfectia,Sterilizarea 

-Anexa Nr. 3- Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de 

nivelul de risc completat prin Ordinul 854/2022- clasificatia instrumentarului, dispozitivelor 

si echipamentelor in functie de nivelul de risc. 

-Anexa 4- Metode de evaluare a derularii procesului de sterilizare 

3.0rdinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatiile sanitare; 

Anexa 2 - Supravegherea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale 

- Anexa Nr. 3- Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului 

care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice 

-Anexa Nr. 4-Precautiunile standard- Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si 

limitarea infectiilor asociate asistente medicale. 



4. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza nationala de date privind deseurile din activitati medicale; 

-Anexa 1- Clasificari, -Colectarea deseurilor medicale,-Ambalarea deseurilor medicalel

Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale 

Anexa 3- Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, 

a deseurilor rezultate din activitati medicale. 

5. Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca-

- obligatiile angajatorului 

- obligatiile angajatului 

6. Legea 53/2003 Codul muncii cu completarile ulterioare 

li. BIBLIOGRAFIA 

1. H.G. 412/2003- pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si 

finantarea unitatilor de asistenta medico sociala si lnstructiuni 1/2003 de aplicare a 

normelor . 

2. Ordinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii 

procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate 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 controlu l eficientei 
acestuia cu completarile ulterioare. 

3. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatii sanitare. 

4. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale. 

5. Legea 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca. 

6. Legea 53/2003 Codul muncii cu completarile ulterioare 



INGRIJITOARE 

I .TEMATICA 

1. H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si 

finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala-

2.0rdinul MS nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii 

procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate 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; 

-Anexa Nr.1- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatiile 

sanitare si private 

Definitii,-Curatarea, Dezinfectia. Sterilizarea 

-Anexa Nr. 3- Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de 

nivelul de risc completat prin Ordinul 854/2022- clasificatia instrumentarului, dispozitivelor 

si echipamentelor in functie de nivelul de risc. 

ANEXA 4- Metode de evaluare a derularii procesului de sterilizare 

3. Legea 132/2010 privind colectarea selective a deseurilor din institutiile publice. 

4. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza nationala de date privind deseurile din activitati medicale; 

-Anexa 1- Clasificari, -Colectarea deseurilor medicale,-Ambalarea deseurilor medicalel

Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale 

Anexa 3- Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, 
a deseurilor rezultate din activitati medicale. 

5. Legea 53/2003 Codul muncii cu completarile ulterioare 



li BIBLIOGRAFIE 

1. H.G. 412/2003- pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si 

finantarea unitatilor de asistenta medico sociala si lnstructiuni 1/2003 de aplicare a 

normelor. 

2.0rdinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii 

procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate 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 cu completarile 

ulterioare. 

3. legea 132/2010 privind colectarea selective a deseurilor în institutiile publice 

4.0rdinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale. 

5.Legea 53/2003 Codul muncii cu completarile ulterioare 

DIRECTOR, 

Ec. STAVARU MIRELA MADALINA 


