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Aprobat,
Psih. Rotaru- Anghelescu Tiberiu-Andrei
Manager
ANUNȚ:
Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava,
organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în
data de 02.09.2019, ora 9.00, pentru:


1 post de spălătoreasă contractual vacant (G) cod COR 912103, poziţia nr. 169 din Statul de
Funcţii, pe durată determinată la Spălătorie;
I.

Condiții de participare la concurs

1. Condiții generale de participare la concurs:
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.

II.





Calendarul de desfăşurare a concursului:

16.08.2019 – 29.08.2019 ora 16.00
- Depunerea dosarelor;
30.08.2019
ora 12.00
- Afişarea selecţiei dosarelor;
02.09.2019
ora 09.00
- Proba scrisă;
Data, ora şi locul interviului/proba practică vor fi comunicate candidaţilor în 02.09.2019.
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III.

Acte necesare înscrierii la concurs

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală şi examen psihiatric care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate / medic psihiatru;
g) curriculum vitae.
h) 50 lei taxa concurs achitată la casieria unităţii.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
IV.

Bibliografie

Bibliografie:
1. O.M.S. nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru
unităţile medicale;
2. O.M.S. nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
3. O.M.S. nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a
derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
4. Ordin MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date
privind deseurile rezultate din activităţi medicale.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina
oficială: www.psihiatriesiret.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul spitalului din oraşul Siret, str.9
Mai, nr.3, județul Suceava și la teel/fax: 0230/280061. Persoană de contact: ing.Tărîță Tudorița, sef
Birou R.U.N.O.S.

Șef Serviciu ATAP,
Ing. Gavrileț Daniel

Consilier juridic,
Jr. Leontescu Laura-Alexandra
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