ANUNT
Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon
021.315.50.50, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor
- 1 post temporar vacant - asistent medical generalist
(PL)

Nivelul
posturilor
-de executie

Structurile in cadrul carora se afla posturile
Institutul National de Recuperare Medicina Fizica si
Balneoclimatologie, strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3,
Bucuresti

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr.
1027/2014.
 Conditii generale de inscriere la concurs:
Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii 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 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 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.
 Conditii specifice de inscriere la concurs:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 6 ani vechime in specialitate
- autorizatie de libera practica in termen
- asigurare de raspundere civila in termen
- adeverinta de inscriere la concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.
 Concursul consta in:
- selectia dosarelor de inscriere
- proba scrisa
- proba practica
- interviul
 Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.
 Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului
 In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.
 Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din
str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:
 Perioada de inscriere : 13.08.2019 – 20.08.2019
 Dosarele de concurs se primesc pana in data de 20.08.2019, ora 15.00.
 Concursul se va desfasura astfel:
 Proba scrisa va avea loc in data de 28.08.2019, ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti;
 Proba practica va avea loc in data de 30.08.2019, ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti;
 Interviul va avea loc in data de 04.09.2019 ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti.
In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute
modificarile in timp util.
Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.
BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale
din unitatile sanitare
2. Ordinul MSP nr. 261/ 2007 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
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3. Ordinul MSP nr 560/ 1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi.
4. Ghid de nursing- sub redactia Lucretia Titirca, Ed. Viata Medicala Romaneasca
5. Nursing – tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia Lucretia Titirca- Ed. Viata Medicala Romaneasca.
6. Urgente medico chirurgicale- Lucretia Titirca
7. OMS nr. 1226/ 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003 . Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46/ 2003, aprobate prin OMS 386/ 2004.
9. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, precum si organizarea si
functionalrea OAMGMAMR
10. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentilor medicali generalisti, moase si asistenti medicali din Romania
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