
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N C U R S                                              
 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” scoate la concurs 10 
posturi vacante de infirmiere.  
          Concursul va avea loc la sediul spitalul în data de 11.09.2014, ora 900 şi va consta în 3 
probe: 

1.proba scrisă; 
2.proba practică – metode şi tehnici privind curăţenia şi dezinfecţia; 

     3.interviul. 
       Dosarul va cuprinde: 

- cerere de înscriere la concurs; 
- copie act de identitate; 
- copie după certificatul de absolvire a cursului de infirmieră; 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente 

care atestă efectuarea unor specializări; 
- cazierul judiciar; 

      -   certificat de sănătate format A5 care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare (să 
fie sănătos clinic psihic şi psihologic); 

- curriculum vitae; 
- recomandare de la ultimul loc de muncă. 

      Dosarele se vor depune la biroul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 02.09.2014, ora 
1500.       

MANAGER, 
Dr.Emilian Ioan IMBRI 

 
 

CONSILIER JURIDIC,                                                                                  ŞEF BIROU R.U.N.O.S., 
Jurist Maria DOBRESCU                                                                             Ec.Florentina STANCU 



Bibliografie  
pentru ocuparea prin concurs a postului de infirmieră 

 
 
1. ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 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 

 ANEXA 1 - NORME TEHNICE din 3 decembrie 2012 privind gestionarea 
 deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

• Cap. II – Definiţii 
• Cap. III - Clasificări 
• Cap. V-  Colectarea la locul de producere (sursa) 
• Cap. VI -  Ambalarea deseurilor 
• Cap. VII – Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
• Cap. VIII - Transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
• Cap. X - Evidenta cantitatilor de deseuri produse de unitatea sanitara 
• Cap. XII - Responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din 

activitatile medicale   
 

2. HG nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice 
• Cap. I: Obiective şi domenii de aplicare 
• Cap. V: Contravenţii la normele de igienă privind colectarea şi îndepărtarea 

reziduurilor 
 
3. Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile 
sanitare. 
• Anexa IV: Cap. I: PRECAUŢIUNI UNIVERSALE (PU) 

 
4. OMS nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 
• Cap I: Definiţii 
• Cap. II: Curăţarea 
• Cap. III: Dezinfecţia 

 
      5. Proceduri de Nursing,  Ecaterina Gulie, EX PONTO,  Cons tan ţa ,2007  

• CAPITOLUL I - Internarea şi primirea pacientului 
• CAPITOLUL II - Igiena şi confortul pacientului 
• CAPITOLUL III  - Alimentarea pacientului 
• CAPITOLUL IV - Controlul infecţiilor nosocomiale



Tematica 
pentru ocuparea prin concurs a postului de infirmieră 

 
1. Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală:  

a. colectare 
b. ambalare 
c. depozitare temporară 
d. transport 

2. Responsabilităţi şi contravenţii  in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din 
activitatile medicale   

3. Precauţiuni universale:  
a. Prevenirea accidentelor prin expunere la produse bilogice 
b. Utilizarea echipamentului de protecţie 
c. Igiena mâinilor 
d. Atitudinea în cazul expunerii accidentale la produse biologice 

4. Reguli generale de efectuare a curăţeniei şi dezinfecţiei zilnice şi periodice. 
Cunoaşterea şi definirea unor termeni: 

a. curăţare 
b. dezinfecţie 
c. sterilizare 
d. detergent 
e. dezinfectant 
f. antiseptic 
g. circuite funţionale 
h. dezinsecţie 
i. deratizare  

5. Îngrijirile de bază acordate pacienţilor 
a. Toaleta generală a pacienţilor  
b. Schimbarea lenjeriei de pat şi de corp 
c. Rolul infirmierei în prevenirea escarelor de decubit 
d. Mobilizarea pacienţilor 
e. Alimentarea şi hidratarea pacienţilor 
f. Îngrijirea bolnavilor cu nevoi speciale 
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