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Spitalul Orasenesc Hateg, cu sediul in localitatea Hateg, str. Vladimirescu nr. 7, judetul
Hunedoara, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, de:

1 post ingrijitoare in cadrul sectiei Pediatrie, perioada nedeterminata.
- nivel studii: scoala generala
- vechime minima: nesolicitata

conform HG 286/23.03.2011, cu modificarile ulterioare.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza :
Pentru postul de infirmiera in cadrul sectiei Pediatrie: in data de 26.09.2017, ora 10.00

Dosare1e se pot depune la birou RUNOS din cadrul Spitalului Orasenesc Hateg, str. T.
Vladimirescu Dr. 7, jud Hunedoara, pana in data de 18.09.2017 ora 12.00.
Persoana contact: Avram Adina Petronela tel: 0354408894;0354408895 Fax: 0354802463, int
133, 134.

Dosarul de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine

urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs cu indicarea postului pentru care se opteaza, adresata Spitalului

Orasenesc Hateg;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa

caz;
c) copiile documentelor care sil ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indcplinirea conditiilor specifice ale
postului pentru care se opteaza;

d) carnetul de munca sau, dupil caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere cil nu are antecedente penale care sil-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; .

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicu1 de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului §i

calitatea acestuia, in fonnatul standard stabilit de Ministerul Sanatalii.
in cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la

inscriere 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a
concursului.

(4) Actele prevazute la punctele b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.
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Conditii generate ocuparii postului :
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima rcglemcntata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de excrcitiu;
e) are 0 stare de sanatate corcspunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care unpiedica 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.

Tipul probelor de concurs:

Pentru postul de ingrijitoare in cadrul sectiei Pediatrie:
-Proba scrisa in data de 26.09.2017, ora 10.00, la Spitalul Orasenesc Hateg
- Proba practica in data de 28.09.2017, ora 10.00, la Spitalul Orasenesc Hateg
- Proba interviu in data de 02.10.2017, ora 10.00, la Spitalul Orasenesc Hateg

BIDLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE DIN CADRUL SECTIEI PEDIATRIE

l.Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supreveghere, prevenire si limitare
a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
2.0rdinul nr. 961 /2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatrea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare.
3. Ordin 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.

Calendar desfasurare concurs:
Dosarele se pot depune la birou RUNOS din cadrul Spitalului Orasenesc Hateg, st. T.

Vladimirescu nr. 7,jud Hunedoara, pana in data de 18.09.2017, ora 12.00.

Pentru postul de infirmiera in cadru1 sectiei Pediatrie
Proba scrisa in data de 26.09.2017, ora 10.00, la Spitalul Orasenesc Hateg
Proba practica in data de 28.09.2017, ora 10.00, la Spitalul Orasenesc Hateg
Proba interviu in data de 02.10.2017, ora 10.00, la Spitalul Orasenesc Hateg
Afisarea rezultatelor pentru proba scrisa se va face in data de 26.09.2017 la ora 14.00
Afisarea rezultatelor pentru proba practica se va face in data de 28.09.2017 la ora 14.00
Afisarea rezultatelor pentru proba interviu se va face in data de 02.10.2017 la ora 14.00
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Contestatiile pentru proba scrisa se depun pana in data de 26.09.2017, la ora 16.00 la secretariatul
Spitalului Orasenesc Hateg
Contestatiile pentru proba practica se depun pana III data de 28.09.2017, la ora 16.00 la
secretariatul Spitalului Orasenesc Hateg
Contestatiile pentru proba interviu se depun pana III data de 02.10.2017, la ora 16.00 la
secretariatul Spitalului Orasenesc Hateg

Termen afisare rezultat contestatii pentru proba scrisa: 27.09.2017, ora 13.00
Termen afisare rezultat contestatii pentru proba practica: 29.09.2017, ora 13.00
Termen afisare rezultat contestatii pentru proba interviu: 03.10.2017, ora 13.00
Termen afisare rezultate finale: 03.10.2017 ora 14.00.


