CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE „LACU SARAT” – BRAILA
STATIUNEA LACU SARAT, ALEEA CENTRALA NR. 1
TEL./ FAX. 0239 652673
Site: www. camin-lacu-sarat.ro
e-mail: camin-lacu-sarat @ gmail.com

Nr. 92 /15.01.2018

ANUNT
In conformitate cu prevederile Hot. de Guv. Nr.286/2011 , modificata prin
H.G.1027/2014 , Caminul pentru Persoane Varstnice “Lacu-Sarat”, cu sediul in Statiunea
Lacu-Sarat, Aleea Centrala, nr.1, jud.Braila, organizeaza concurs in data de 14.02.2018 , in
vederea recrutarii si selectiei de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante , si
anume:
1. Ingrijitor: - 2 posturi in structura Serviciului socio-medical , din cadrul
CPVLS;
Conditiile de participare la concurs:
1.Conditiile generale prevazute de art.3 din Anexa la H.G. 286/2011
2.Conditii de studii si specifice prevazute in fisa postului, aferente functiei contractuale de
ingrijitor la Serviciul socio-medical:
3. Studii: Invatamant general obligatoriu finalizat cu certificat/diploma de absolvire ,
4.Vechime in munca: 1 an.
Prezinta avantaj efectuarea unor cursuri , specializari in domeniul igienizarii cladirilor
dovedite cu atestat,
2. Asistent medical generalist debutant : 1 post in structura Serviciului sociomedical, din cadrul CPVLS;
Conditiile de participare la concurs:
1.Conditiile generale prevazute de art.3 din Anexa la H.G. 286/2011
2.Conditii de studii si specifice prevazute in fisa postului, aferente functiei contractuale de
asistent medical generalist debutant la Serviciul socio-medical:
3. Studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau - diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare ,atestat de

libera practica;
4.Vechime in munca sau in specialitate: fara vechime
Prezinta avantaj efectuarea unor cursuri , specializari in domeniu dovedite cu atestat,
3.
Spalatoreasa: - 1 post in structura Serviciului socio-medical , din cadrul
CPVLS;
Conditiile de participare la concurs:
1.Conditiile generale prevazute de art.3 din Anexa la H.G. 286/2011
2.Conditii de studii si specifice prevazute in fisa postului, aferente functiei contractuale de
spalatoreasa la Serviciul socio-medical
3. Studii: Invatamant general obligatoriu finalizat cu certificat/diploma de absolvire ,
4.Vechime in munca: 1 an.
Prezinta avantaj efectuarea unor cursuri dovedite cu atestat,
Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs pana la data de
02 februarie 2018 inclusiv orele 15:00 , la Biroul resurse umane, din cadrul CPVLS, str.
Aleea Centrala, nr.1, Statiunea Lacu-Sarat, Braila.
Data, ora si locul selectiei dosar : 06 februarie 2018, ora 10:00 , la sediul CPVLS
Data , ora si locul probei practice /a interviului : 22 februarie 2018, ora 10:00, la sediul
CPVLS
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art.6 din
anexa la H.G. 286/2011, modificata prin HG nr.1027/2014, respective:
1. cerere de inscriere la concurs ;
2. Copie act identitate ;

3. Actele care atesta pregatirea si experienta profesionala, nivelul studiilor, efectuarea
unor specializari si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice;
4. Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului , de catre medicul de familie;
5. Copia carnetului de munca ori adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
6. cazier judiciar;
7. Curriculum vitae;
8. Recomandare de la ultimul loc de munca sau copie Fisa de evaluare a activitatii
profesionale;
Copiile de pe actele mai sus prevazute se prezinta insotite de documentele originale,
care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de ministerul sănătătii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria răspundere ca nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la
data desfăsurării primei probe a concursului.
Bibliografia de concurs pentru functia contractuala ingrijitor si spalatoreasa , la Serviciul
socio-medical:
1. Ordinul MMFPSPV nr.2126/05.11.2014, privind aprobarea Standardelor de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice – Modulul VDREPTURI SI ETICA(Standardele 1-4)
3. Legea nr.319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, actualizata;
4. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 319/2006;
Bibliografia de concurs pentru functia contractuala asistent medical generalist debutant , la
Serviciul socio - medical:
1.Ordinul MMFPSPV nr.2126/05.11.2014, privind aprobarea Standardelor de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice - Modulul III ACTIVITATII/SERVICII (STANDARDELE 1-6) si
– Modulul V- DREPTURI SI
ETICA(Standardele 1-4)
2.Codul deontologic din 30 martie 2012 – Codul de Deontologie Medicală al Colegiului
Medicilor din România, actualizat
3.Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali, Ed. Viaţa
Medicală Românească, Bucuresti, 2003
2. Urgenţe medico- chirurgicale – Sinteze, Ed. Medicală, Bucureşti, 2001
3. 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
4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
6. Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere , prevenire si
control al infectiilor nosocomiale din unitatile sanitare;
7. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L.- Ghid de nursing, OAMMR, 2006
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