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Nr. 2714/08.06.2022
In urma solutionarii celor sesizate prin adresa depusa la secretariatul unitatii,
inregistrata cu nr. 2704/08.06.2022, publicam urmatorul anunt revizuit

ANUNT

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus organizeaza examen pentru

-

Asistenti medicali

-

Ingrijitoare curatenie
Nutritionist
Biologi
Referent
Magaziner
Lacatus mecanic
Electrician

17=5 CPU, 1 CS. POIENI, 1 Lab. analize medicale,2
Radiologie si imagistica, 2 ORL, 1 Oftalmologie,
1 Dermatologie, 2 Medicina interna, 1 CPIAAM,
1 Cardiologie
2=1 Bloc lenjerie, 1 Pediatrie
1= 1 Pediatrie
2= 2 Lab. analize medicale
2= 1 Radiologie, 1 Financiar contabil
1= 1 Serviciul aprovizionare si achizitii
1=1 Atelier mecanic
1=1 Atelier mecanic

Vineri - 10.06.2022 ora 15,00 -pers. de contact –jr. Coman Carmen -0720594417

Proba scrisa, in data de 17.06.2022 la sediul Spitalului Orsenesc Viseu de Sus incepand cu ora
11.00, repartizat pe comisii in functie de specificul posturilor.

Bibliografia si tematica pentru examen a fost propusa de structurile in care figureaza
posturile si aprobata de managerul unitatii.
BIBLIOGRAFIE EXAMEN ASISTENTI MEDICALI

URGENTELE MEDICO-CHIRURGICALE

-LUCRETIA TITIRCA

GHID DE NURSING

- LUCRETIA TITIRCA

TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR

-GEORGETA BALTA

TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI

-CAROL MOZES

OMS 1761/2021 Pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie
efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de
nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul
eficienţei acestuia
Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului

IBLIOGRAFIE EXAMEN MAGAZINER
Legea nr.22/1969privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii si raspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.82/1991contabilitatii-republicata,cumodificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii;
H.G.nr.857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul
sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare-CapitolulX-Contraventii la
normele igienico-sanitare pentru alimente si lanormele de igiena privind productia,
prelucrarea, depozitarea, pastrarea,transportul si desfacerea alimentelor cu modificarile si
completarile ulterioare;

BIBLIOGRAFIE REFERENT-Fin. Contabil si Radiologie
1.Legea nr.82/1991, Legea contabilitatii ,Republicata, cu modificarile sic ompletarile ulterioare;
2.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantiisiraspunderea in legatura cu
gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
3.Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
4. Hotararea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;

5.O.M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea
,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , precum si organizarea , evident si raportarea
angajamentelor bugetare si legale.
6.Ordin M.F.P nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelo rmetodologice privind organizarea si
conducerea contabilitati institutiilor publice , Planul de conturi pentru institutiile publice si
instructiunile de aplicare a acestuia
BIBLIOGRAFIE INGRIJITOARE CURATENIE/INFIRMIERA
ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare –
Anexa 3 – Atributiile persoanei expuse accidental la produse biologice, Anexa 4.
2. ORDIN Nr. 1761/2021 - 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 – capitolul II, III ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie
2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităti
medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile
rezultate din activităti medicale (Anexa 1: capitolele II, V, VI articolul 14, capitolul XI
BIBLIOGRAFIE BIOLOG
Delia Mut Popescu-Hematologie clinica, ed. Medicala, Bucuresti, 1994
Minodora Dobreanu-Biochimie Medicala. Implicatii practice. Ed. A II-a Cluj Napoca 2010
Denisa Michele –Biochimie clinica- Metode de laborator Ed. Medicala Bucuresti 2000
Metode de laborator de uz curent –Ed. Medicala , Buucuresti
D. Buiuc, D. Negut –Tratat de Microbiologie clinicaEd. A II-a Bucuresti
SR EN ISO 15189: 2007 Laboratoare Medicale . Cerinte particulare si competent
BIBLIOGRAFIE LACATUS MECANIC SI ELECTRICIAN

1.

Codul Muncii - legea nr. 53/2003;

2.

Codul Muncii - legea nr 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3.

Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze "Ştefan Vintilă,, ;

4.

Jerve G. K. - Încercările maşinilor electrice rotative;

5.

Herscovici B. - Aparate electrice de înaltă tensiune;

6.

Cioc I. - Tehnologia fabricării, întreţinerii şi reparării aparatelor electrice;

BIBLIOGRAFIE NUTRITIONIST
1. GHID PENTRU ASISTENT MEDICAL, NUTRITIE SI DIETETICA- PROF. DR.
MRCEAN, DR. VLADIMIR MIHAILESCU.
2. DIABETUL ZAHARAT NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF. DR. NICOLAE
HANCU.
3. ORDINUL NR. 1101/30 SEPT 2016 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE
SUPRAVEGHERE.
4. LEGEA DREPTURILOR PACIENTILOR NR.46/21 IANUARIE 2003.
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