
ANUNT 

Spitalul Orasenesc Buhusi aduce la cunostinta celor interesanti ca in ziua de 
20.03.2018 orele 10.00, organizeaza concurs, (proba scrisa) in vederea ocuparii 
urmatoarelor posturi vacante: 

- INFIRMIERA DEBUTANTA LA SECTIA BOLI INFECTIOASE - nivel 
studii medii sau gimnaziale, curs de specializare/calificare de infirmiera. 

- INFIRI\-UERA DEBUTANTA LA COMPARTIMENTUL INGRIJIRI 
PALIATIVE - nivel studii medii sau gimnaziale, curs de specializare/calificare 
de infirmiera. 

Concursul se va desfăşura astfel: 
- Proba scrisă în data de 20.03.2018 ora 10.00. 
- Proba interviu în data de 22.03.2018 ora 10.00. 

Conditii generale de participare: 
- Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau tt 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania. 
Cunoaste limba romana scris si vorbit. 
Are varsta minima reglementata de prevederile legale. 
Are o capacitate deplina de exercitiu. 
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care concureaza, atestata 
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati/e 
sanitare abilitate. 
Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs. 
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

Dosarul de inscriere ( dosar din carton cu sina) va cuprinde urmatoarele documente: 
- formular inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care 

concureaza. 



- copia actului de identitate, sau orice alt document care atesta identitatea; 
- copie certificat nastere; 
- copie certificat casatorie daca este cazul; 
- copie <lupa diploma de studii <lupa caz; 
- certificatul de specializare/calificare de infirmiera. 
- copia carnetului de munca <lupa caz si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca. 
- curiculum vitae; 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior datei de derulare a concursului. 
- cazier judiciar; 
- taxa de concurs este de 50 lei; 
Copiile actelor solicitate se vor prezenta si in original la depunerea dosarului în 

vederea veri ficarii conformitatii copiilor cu acestea. 
Dosarele se depun la biroul RUNOS al unitatii pana la data de 09.03.2018 orele J5.00. 
Etapele concursului vor fi: 
- Selectia dosarelor - rezultatul va fi publicat in data de 12.03.2018 
- Proba scrisa test grila din tematica/bibliografia de concurs in data de 20.03.2018 

ora 10.00. 
- Proba interviu - din tematica/bibliografia de concurs - in data de 22.03.2018 ora 

10.00 
Punctajul maxim pentru fiecare proba a concursului este 100 puncte. 
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina punctajul final minim 50 

puncte. 
La proba interviu se pot prezenta numai candidatii care au promovat proba scrisa, 

respectiv au obtinut punctajul minim de 50 de puncte. 
Punctaj de finale se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba 
scrisa s1 proba interviu. 

Fisa postului bibliografia de concurs pentru fiecare post vacant scos la concurs se 
gaseste pe site-ul spitalului \vww.spitalbuhusi.ro si afisate la sediul imitatii. 

Relatii suplimentare la tel. 0234/262220 int. 106 - birou RUNOS. 

MANAGER, 



OHASENESC 

Nr ........................ din ............. ,,,, ...... ,,, •.... , ........ , .... 2018. 

8:\1.~lsc!lU Acest document conţine informaţii şi date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhusi. 
Re roducerea si difuzarea sunt in exdusivltate dre tul $ italulul. 

TEMATICA INFIRMIERE 

1. Pregatirea patului si accesoriile lui; 
2. Schimbarea lenjeriei de pat si de corp a bolnavului imobilizat; 
3. Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat; 
4. Igiena personala si echipamentul de protectie a infirmierei; 
5. Colectarea si transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale; 
6. Deparazitarea bolnavilor; 
7. Fisa postului; 
8. Folosirea solutiilor pentru dezinfectie; 

Bibliografie: 

I. Tehnici generale de îngrijirea bolnavului 
II. O.M.S. nr. 1226/2012 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. 

III. OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de prevenire infectiilor 
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 
IV. ORDIN Nr. 961 din 6 februarie 2016 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare 



L ORASBS 
Oras Buhuşi, st,. Văioagă nr.3, jud. Baciu. A.S.F. n ... 925 din 19.04.2017, C.I.!'. 4187271' 
Acreditat A.N.M.C.S •• ORDIN 235/ ,I0.12.2015. Operator de date Nr,·notificare. 17475 
Tel! 0234-262220 - centrala. Tel/Fax, 0234-261560 - secretariat; 

FISA POSTULUI 

L Identificarea postului 

I. NUME SI PRENUME : 

2. INFIR.MIERA POZ. COR-532103 

APROBAT 
M4NAGER 

Dr. Toron Mouhannad 

3. LOCUL DE MUNCA - SECTIA BOLI INFECT/OASE 

COMPARTIMENTINGRIJIRI PALIATIVE 

4. NIVEL - POST DE EXECUTIE 

5. RELATU: 
5.1. Ierarhice - de subordonare: Managerului unitatii, directorului medical, managerului de 

calitate, coordonator compartiment sau sef sectie, medic specialist, 
asistentului medical sef / coordonator 
- subordoneaza: .......... . 

5.2.Functionale 
-interne - de colaborare cu toti angajatii din sectiile, compartimentele si 

laboratoarele unitatii si cu celelalte structuri functionale. 
-externe 

II Descrierea postului. 

1. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: efectueaza îngrijirea de baza si 
supravegherea zilnica a pacientilor internati. 
OBIECTIVELE POSTULUI: 
asigurarea unui climat optim de curetenie pentru pacienti 
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. 

2. SARCINI SI RESPONSABILITATI 
In exercitarea profesiei, infirmiera are responsabilitatea actelor intreprinse 

in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat si are obligatia de 
autocontrol al documentelor si activitatilor pe care le desfasoara, conform cu fisa 
curenta si dispozitiile ulterioare. 
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III. A TRIBUTU 

l . isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub îndrumarea si 
supravegherea asistentului medical; 

2. respecta regulamentul de ordine interioara si ROF; 
3. efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea serviciului in cadrul raportului 

de tura; 
4. raspunde de pastrarea în bune conditii a inventarului sectiei si a materialelor 

de curatenie pe care le are personal in grija; 
5. nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului; 
6. respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico

sanitar; 
7. isi foloseste toata priceperea, in limita competentelor, pentru asigurarea unui 

climat optim bolnavilor sectiei, asigurand permanent supravegherea si securitatea 
pacientilor intemati; 

8. pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor; 
9. intretine igiena paturilor si a noptierelor din saloane; 
I O. efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu 

respectarea regulilor de igiena; 
11. preia pacientul nou internat, efectueaza împreuna cu asistenta triajul, verifica 

toaleta si tinuta personala si ii insoteste in salon; 
12. informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asigura obligativitatea 

respectarii regulamentului de ordine interioara( tinuta, ore de vizita, regim 
alimentar, etc.); 

13. se ingrijeste de preluarea/predarea bunurilor personale ale pacientilor la magazie 
si consemnarea acestora; 

14. ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 
15. ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( plosca, urinar, tavite renale, 

etc.); 
16. asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, în locurile si 

conditiile stabilite in cadrul sectiei; 
17. asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie; 
18. pregateste bolnavul si ajuta medicul si asistenta la efectuarea tehnicilor speciale 

de examinare , investigatii si tratament; 
19. transporta lenjeria murdara ( de pat si a· bolnavilor), in containere speciale la 

spalatorie si o aduce curata in containere speciale, eu respectarea circuitelor, 
conform reglementarilor; 

20. executa, la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din 
salon; 

21. efectueaza dezinfectia lenjeriei bolnavilor cu potential periculos; 
22. pregateste, la indicatia asistentului medical de salon, salonul pentru dezinfectia 

ciclica si ajuta echipa de dezinfectie la efectuarea acesteia; 
23. efectueaza aerisirea(ori de cate ori este necesar) a saloanelor' si spatiilor .folosite 

de bolnavi si personalul sectiei; 
24. efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a 

celorlalte obiecte care ajuta · bolnavul la deplasare; 
25. se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte 

obiecte care ajuta bolnavul la deplasare; 
26. pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ·ajuta pe cei care 

necesita ajutor pentru a se deplasa; 
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27. respecta regulile de igiena personala in îngrijirea bolnavilor( spalatul pe maim, 
portul echipamentului regulamentar); 

28. declara imediat asistentului sef imbolnavirile pe care le contacteaza personal 
sau cele survenite la membrii familiei; 

29. supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor si a modului de 
externare a pacientului( predare echipament spital, imbracare); 

30. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, 
care va fi schimbat ori de cate ori este necesar pentru pastrarea igienei si a 
aspectului estetic personal; 

31. transporta, videaza, spala si dezinfecteaza plostile urinare cu dejectiile bolnavilor; 
32. ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat, 

ajuta si insoteste, la indicatia asistentului de salon, bolnavii la efectuarea 
examenelor si investigatiilor prescrise de medic; 

33. goleste, periodic sau la indicatia asistentului de salon, pungile de urina sau alte 
produse biologice, numai dupa ce s-a facut bilantul de catre asistent si au fost 
înregistrate în documentatia pacientului; 

34. transporta produsele biologice ale bolnavilor la laborator si aduce rezultatele pe 
care le prezinta asistentei medicale; 

35. participa la acordarea ingrijirilor paleative, insoteste si ajuta asistenta de salon 
la instituirea tratamentului; 

36. asigura transportul si distribuirea igienica a alimentelor; 
37. observa si informeaza asistenta despre apetitul pacientilor, asigura alimentarea 

pacientilor; 
38. participa împreuna cu asistenta la distribuirea mesei si a alimentarii bolnavilor 

cu deficit; 
39. efectueaza spalarea, dezinfectia si pastrarea igienica a veselii' si tacamurilor, 

precum si curatenia la locul de administrare a mesei; 
40. dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregateste 

cadavrul si ajuta la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea 
institutiei; 

41. respecta si participa la instruirile efectuate de asistentul sef cu privire la 
normele igienico-sanitare, protectia muncii si situatii de urgenta; 

42. respecta reglementari]e în vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 
infectiilor nosocomiale, precautiunile universale, colectarea si transportul 
deseurilor; 

43. -. primeste atributii suplimentare in vederea mentinerii obiectivului "reacreditarea 
spitalului de catre ANMCS" conform OMS 446/2017, privind aprobarea Standardelor, 
Procedurii si metodologiei deevaluare si acreditare a spitalelor si certificarea I.S.O. 9001; 

44.isi insuseste si participa activ la imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite 
conform fisei postului, care sunt conforme cu strategia sanitara si politica de calitate a 
unitatii în domeniul medical; 

45. în perioada concediilor de odihna, concedii pentru incapacitate temporara de munca, 
concedii fara plata, etc. se va înlocui cu celelalte infirmiere; 
46.executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a 
medicului; 
47. Efectueaza zilnic dezinfectia, curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare, 

conf. OMS 961/2016; 
48.Responsabilităţi în domeniul deşeurilor medicale conform 0.M.S. nr. 1226/2012 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 
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medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 
deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 
49. raspunde de calitatea muncii prestate; 

- Are obligaţia de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite. 
respectând regulile de definire - efectuează următoarele activităţi: 

• defineşte corect riscul: 
• analizează cauzele şi circumsţantele care favorizează materializarea riscului; 
• evaluează expunerea la risc; 
• propune măsuri de ţinere sub control a riscului respectiv (măsuri de prevenire sau 

deminimizare a efectului riscului); 
• completează formularul „Formular identificare risc" şi îl transmite către responsabilul 

cu riscurile la nivelul sectiei 

IV. CONDITII DE LUCRU: Isi desfasoara activitatea in SECTIA Boli 
Infectioase sau compartiment îngrijiri paliative. 

V. INDICATORI DE PERFORMANTA SI PERIOADA DE EVALUARE A 
PERFORMANTELOR: 
- Cunoştinţe şi experienţă profesională; 

Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa 

postului; 
- Calitatea lucrăriior executate şi a activităţilor desfăşurate 
- Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverenţă, obiectivitate, disciplină; 
- Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 
normative de consum; 
- Adaptarea !::. complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; 
- Condiţii de muncă; 
Perioada de evaluare anuala a performantelor este luna ianuarie a anului urmator perioadei 
evaluate. 

VI. EVOLUTII POSIBILE: ------------
V I L Specific a t ia postului. 

1. NIVEL DE STUDII- CALIFICARE/SPECIALIZARE- COMPETENTE: 
Studii medii sau gimnaziale. 
Curs de infirmiere si curs de igiena. 
Exc,clente abilitati de relationare interpersonala, orientare catre pacient. 

2. EXPERIENTA DE LUCRU NECESARA: -

3. LIMITE DE COMPETENTA: 
I . A re au'oritate si flexiblitate în legatura cu desfasurarea si realizarea atributiilor 

proprii de serviciu in conditiile respectarii normelor legale in vigoare. 
Pre~~tntele sarcini nu sunt limitative, intrucat ocupantul postului va executa si alte 

sarcini ce rezulta din acte normative, din planul de munca sau dispuse de organele superioare. 
Prezenta Fişă a postului este anexă la contractul individual de muncă încheiat cu 

spitalul. 
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