
 

 
 

 

 

Nr:11.595/27.12.2021 

ANUNŢ 

 

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr.Nicolae Robanescu organizează 

concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

organizează concurs pentru ocuparea următoarele posturi contractuale vacante cu normă întreagă:  

 

•    2 posturi vacante îngrijitoare – în cadrul  Secția clinică recuperare neuropsihomotorie copii 

conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

•   1 post vacant infirmieră – în cadrul Secția clinică recuperare neuropsihomotorie copii, conform 

H.G. nr. 286/23.03.2011 

•   1 post vacant infirmieră – în cadrul Secția clinică recuperare neuropsihomotorie copii –

Cronici(Boli Neuromusculare)conform H.G. nr. 286/23.03.2011 

 

Pot ocupa posturile vacante persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunos limba română, scris şi vorbit; 

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) au 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) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

    g) nu au fost condamnati 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. 

• Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice : 

 

 

 

 

   



 

 
Pentru postul de  infirmiera: 

• Diploma de absolvire a școlii generale 

• Certificat absolvire curs infirmieră 

• 6 luni vechime în activitate 

 

Pentru postul de ingrijitoare: 

- Scoala generală 

 

 

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

     a) cerere de înscriere,declaratie de consimtamant, afisate pe site-ul unitatii www.recuperarecopii.ro,  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 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; 

    g) curriculum vitae. 

 

• Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă interviu/proba practica. 

 

 proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează 

cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul 

 

 proba /practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare: 

       a) capacitatea de adaptare; 

      b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

     c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 

       d) capacitatea de comunicare; 

       e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 

 



 

 
 

 proba /interviu se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 

desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;  

b) capacitatea de analiză şi sinteză; 

 c) motivaţia candidatului;  

d) comportamentul în situaţiile de criză; 

 e) iniţiativă şi creativitate 

• Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minimul 50 de puncte 

 

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI: 

 

 27.12.2021 -  PUBLICARE ANUNT; 

 27.12.2021-07.01.2022 - DEPUNERE DOSARE INSCRIERE; 

 10.01.2022 - SELECTIA DOSARELOR; 

 11.01.2022 ORA 16:00 – AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR; 

 12.01.2022 PANA LA ORA ORA 12,00- DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA SELECTIA 

DOSARELOR; 

 13.01.2022 ORA 12:00 – AFISAREA REZULTATELOR CONTESTATIILOR LA SELECTIA 

DOSARELOR; 

 18.01.2022 ORA 10,00- PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR ; 

 19.01.2022 ORA 10,00- AFISAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISA ; 

 20.01.2022 PANA LA ORA 12,00- DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA ; 

 21.01.2022 ORA 12,00 SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA SI 

AFISAREA REZULTATELOR; 

 25.01.2021 - PROBA PRACTICA/INTERVIU ORA 10,00; 

 26.01.2022 ORA 12,00-  AFISAREA REZULTATELOR LA PROBA INTERVIU; 

 27.01.2022 PANA LA ORA 12,00 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBA INTERVIU ; 

 28.01.2022 ORA 12,00-SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI  AFISAREA REZULTATELOR 

LA PROBA INTERVIU; 

 31.01.2022 ORA 16,00-AFISAREA REZULTATELOR DEFINITIVE. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA LA CONCURS PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE 

 

 
Ordinul nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare- Norme Tehnice; 

Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in 

unitatile sanitare; 

Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor. 

          Tematica: 
Criterii de definire a infectiilor associate asistentei medicale, Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101 din 2016. 

Precautiuni standard –Ordinul Ministerului Sanatatii Nr.1101/2016. 

Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare- Ordinul Ministerului Sanatatii Nr.961/2016:  

a) Definitii 

b) Curatarea 

c) Dezinfectia 

d) Sterilizarea 

Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale – Ordinul Ministerului Sanatatii  

Nr.1226/2012: 

a) Obiective si domenii de aplicare 

b) Definitii 

c) Clasificari 

d) Colectarea la locul de producer 

e) Ambalarea deseurilor 

f) Depozitarea temporara 

g) Transportul 

h) Responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitati medicale. 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA LA CONCURS PENTRU POSTUL DE INFIRMIERA 

Bibliografie: 

Ordinul nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare- Norme Tehnice; 

Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile 

 sanitare; 



 

 
Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientilor; 

Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile  

medicale si a metodologiei de culegere a datelor. 

           Tehnica ingrijirii bolnavilor-Dr.Carol Moses-Editura medicala Bucuresti 2003.  

 

Tematica: 

1. Tehnica efectuarii igienei bolnavilor;  

2. Igienizarea paturilor si a mobilierului;  

3. Pregatirea servirii mesei,transportul in conditii de igiena a alimentelor de la bucatarie in salon;tehnica alimentatiei  

bolnavilor gravi;  

4. Norme igienico-sanitare privind spalarea si dezinfectarea tacamurilor-Circuitul alimentelor;  

5. Controlul igienico-sanitar privind asigurarea si pastrarea alimentelor aduse bolnavilor de catre vizitatori;  

6. Normele de igiena privind inlocuirea si transportul rufelor murdare;  

7. Metode de dezinfectie in unitatile sanitare (metode,dezinfectante, concentratii de lucru);  

8. Transportul gunoiului si a rezidurilor alimentare;  

9. Notiuni de prim-ajutor; 

 

 
 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Centrului  Naţional Clinic de 

Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr.Nicoale Robănescu” – birou RUNOS Relaţii suplimentare la sediul: 

Centrului  Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr.Nicoale Robănescu” persoană de contact: 

SEF BIROU RUNOS VADUVA LILIANA DORELA : 0767933392 

Anuntul se va publica pe site-ul centrului www.recuperarecopii.ro la sectiunea SPITAL > 

ADMINISTRARE SPITAL > CONCURSURI > 2021 

 

MANAGER, 

Conf.Univ.Dr.Liliana Pădure 



 

 


