Operator de date cu carcter personal nr. 9351
Nr. 21543 / 08.05.2015

ANUNT

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante :



Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Clinica A.T.I. – 40 posturi



Infirmiera - Sectia Clinica A.T.I. – 39 posturi



Brancardier - Sectia Clinica A.T.I. – 6 posturi



Asistent medical specialitatea medicina generala - U.P.U. – 6 posturi



Asistent medical specialitatea radiologie si imagistica medicala - U.P.U. – 4 posturi



Operator – U.P.U. – 5 posturi



Ingrijitoare – U.P.U. – 12 posturi



Brancardier - U.P.U. – 5 posturi



Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie – 3 posturi



Moasa - Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie – 3 posturi



Infirmiera - Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie – 2 posturi



Ingrijitoare - Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie – 2 posturi



Asistent medical specialitatea medicina generala – Comp. Chirurgie Vasculara – 10 posturi



Infirmiera - Comp. Chirurgie Vasculara – 6 posturi

Concursul va avea loc in data de 29.05.2015 ora 09.00 ( proba scrisa ) si 05.06.2015 ora 09.00
( proba practica ) la sediul spitalului – Amfiteatrul Mare etaj 1.

Dosarul de concurs se va depune in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului,
respectiv in perioada : 12.05.2015 – 25.05.2015 – inclusiv la Serv. R.U.N.O.S., si va contine
urmatoarele documente :


Dosar plic



Cerere de inscriere privind postul



Curriculum vitae



Copia actului de identitate



Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
o Pentru asistenti medicali dovada detinerii certificatului de membru si a asigurarii de
raspundere civila ( in copie )



Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca



Cazierul judiciar ( pentru operatori si portari )



Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate



Taxa concurs 100 lei achitata la caseria S.U.U.B. ( etaj 1 )

Concursul va consta intr-o proba scrisa si o proba practica.
Data, ora si locul sustinerii probelor de concurs vor fi comunicate in timp util.
Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face
contestatie in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Clinica A.T.I.
1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
2. Chiru F, Chiru G, Moraru L - Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile
sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare ;
5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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. Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
Infirmiera – Sectia Clinica A.T.I.
1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicaleDefinitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale
Brancardier – Sectia Clinica A.T.I.
1. Ordinul 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Gestionarea deseurilor medicale - Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in
unitatile sanitare
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale
Asistent medical specialitatea medicina generala - U.P.U
1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
2. Chiru F, Chiru G, Moraru L - Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile
sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare ;
5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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. Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

Asistent medical specialitatea radiologie si imagistica medicala - U.P.U
1. Norme de tehnica radiologica – Mihai Lungeanu
2. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare
5. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
6. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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. Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
Operator – U.P.U.
1. Utilizare aplicatie Hospital Manager Suite
2. Utilizarea Micrisoft Office Suite(Word, Excell)
3. Utilizarea sistem operare Windows
4. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si
libera circulatie a acestor date
5. Legea drepturilor pacientului
6. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
7. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
Ingrijitoare – U.P.U.
1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicaleDefinitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale
Brancardier – U.P.U.
1. Ordinul 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Gestionarea deseurilor medicale - Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in
unitatile sanitare
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Cl.Obstetrica Ginecologie
1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
2. Chiru F, Chiru G, Moraru L - Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile
sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare ;
5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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. Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
Moasa – Sectia Cl.Obstetrica Ginecologie
1. Obstetrica fiziologica si patologica –Prof. Dr. Petrache Virtej
2. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
3. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare ;
4. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
5. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
6. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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.Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
Infirmiera – Sectia Cl.Obstetrica Ginecologie
1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicaleDefinitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Ingrijitoare – Sectia Cl.Obstetrica Ginecologie
1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicaleDefinitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Asistent medical specialitatea medicina generala – Comp.Chirurgie Vasculara
1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
2. Chiru F, Chiru G, Moraru L - Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile
sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare ;
5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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.Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
Infirmiera – Comp.Chirurgie Vasculara
1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicaleDefinitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 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
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti - Serv.R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau
021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.

