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ANUNŢ 
 

  
  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 și art. II din Legea nr. 203/2020 
SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR organizează concurs în data de 21.10.2021, la ora 
10,00 proba scrisă și în data de 26.10.2021, la ora 10,00 proba practică pentru ocuparea unui 
post vacant, pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare în cadrul compartimentului de 
Obstetrică Ginecologie. 

 
  Nu solicităm vechime în specialitate. 
 
  Concursul se va desfăşura la sediul din str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, localitatea 
Tg. Bujor, judeţul Galaţi. 

 
II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: 
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) 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. 
 
 
 
III. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 



d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţe care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 
g) curriculum vitae; 
h) Anexa nr. 1 la Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, nota de informare 
privind protecția datelor personale potențiali angajați. 
j) Copii după certificatul de naștere, copie după certificatul de căsătorie, copie după cerfificatele de 
naștere ale copiilor, după caz; 
k) chitanţă prin care s-a achitat taxa de concurs în sumă de 30 lei la casieria spitalului. 
 
Notă: Copiile după actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
 
 
 
 
 
IV. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
 28.09.2021 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Spitalului 
Orăşenesc Tg. Bujor şi pe site-ul unităţii www.spitaltgbujor.ro, în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, în Viața Liberă și pe site-ul www.gov.ro; 
 28.09.2021 – 11.10.2021 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la 
concurs; 
 12.10.2021, ora 10.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de 
înscriere la sediul spitalului; 
 13.10.2021, până la ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării 
dosarelor; 
 14.10.2021, ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al 
verificării dosarelor de înscriere, la sediul spitalului; 
 21.10.2021, ora 10.00 – susţinerea probei scrise; 
 21.10.2021, ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului; 
 22.10.2021, până la ora 16.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei 
scrise; 
 25.10.2021, ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor, la 
sediul spitalului; 
 26.10.2021, ora 10.00 – susţinerea probei practice; 
 26.10.2021, ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba practică la sediul spitalului; 
 27.10.2021, până la ora 16.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei 
practice; 
 28.10.2021, ora 16.00 – afişarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după soluţionarea 
eventualelor contestaţii la proba practică şi finalizarea concursului. 
 
 
 
 
 
 



V. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
Concursul constă în susținerea următoarelor probe: 
1. Probă scrisă tip grilă, eliminatorie; 
2. Probă practică. 
 
Sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii (proba scrisă şi proba practică) candidaţii care au 
obţinut nota minimă 5. 
 
 
 
VI. Bibliografia stabilită post îngrijitoare: 

 
1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.226 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; 
2. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; 
3. Ordin nr. 1.761 din 3 septembrie  2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor 
de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile pentru dezinfecția mâinilor în 
funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și 
controlul eficienței acestuia; 
4. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII:FIȘA POSTULUI 

Ocupația: Îngrijitoare 

Cdul COR : 532104 

Ttular post:  

Funcția/postul: Îngrijitoare 

Loc de muncă: Compartimentul Obstetrică Ginecologie 

Gradul profesional:  

Nivelul postului: De execuție 

Relații: 

Ierarhice – Subordonată  Medicului șef de compartiment, asistentului de serviciu 

Funcționale – cu celelalte infirmiere și îngrijitoare 

De colaborare – cu întreg personalul 

Cerințele postului: 

 Pregatirea profesională impusă ocupantului postului: studii generale 

Vechime în muncă:  

 Program de lucru: 

- sistem de ture 6,00 – 18,00, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână  

 Atribuții responsabilități 

Atribuții specifice: 

1) va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;  

2) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

3) îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;  

4) participă în mod activ şi fără discriminare la implementarea planului de îngrijire pentru fiecare 

pacient în parte, iar în acest sens va avea următoarele responsabilităţi:  

a) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi parţiale a pacientului imobilizat, cu 

respectarea regulilor de igienă; 

b) ajută pacienţii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;  

c) asigură toaleta pacientului imobilizat ori de câte ori este nevoie; 

d) ajută pacienţii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar şi tăviţe renale etc.);  

e) ajută la pregătirea pacienţilor pentru manevre specifice, asigură şi curăţirea aparaturii imediat 

după utilizare; 

f) ajută la alimentaţia pasivă şi artificială a pacienţilor imobilizaţi;  

g) ajută la pregătirea pacienţilor în vederea examinării;  



h) transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigaţii şi înapoi;  

i) ajută asistentul medical şi la poziţionarea pacientului imobilizat;  

j) goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost 

înregistrate în documentaţia pacientului;  

k) efectuează sub supravegherea asistentei medicale, igiena individuală a pacienţilor cu starea de 

sănătate gravă; 

l) pregăteşte şi ajută pacientul pentru efectuarea plimbării, şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 

pentru a se deplasa; 

m) pregăteşte patul şi schimbă lenjeria pacientului;  

5) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a barbotoarelor, în locurile şi 

condiţiile stabilite; 

6) transportă lenjeria murdară (de pat şi a pacienţilor), în saci speciali la locul de depozitare şi o 

aduce curată în saci speciali, cu respectarea circuitelor lenjeriei conform reglementărilor 

regulamentului de ordine interioară;  

7) execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;  

8) pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar;  

9) efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru pacienţi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută pacientul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor; 

10) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 

11) după decesul unui pacient, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută 

la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 

12) nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientului;  

13) poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de 

câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

14) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi 

protecţia muncii;  

15) transportă alimente de la bucătărie, cu respectarea normelor de igienico-sanitare, în vigoare, 

astfel: 



a) transportul alimentelor de la bucătărie pe compartiment, cu respectarea normelor igienico-

sanitare în vigoare şi a echipamentului special: halat folosit doar în bucătărie, bonetă, şorţ;  

b) asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar;  

c) va asigura distribuirea hranei către pacienţi pe baza dietelor afişate, folosind vesela existentă în 

oficiul secţiei/compartimentului; 

d) are obligația servirii mesei pacienților cu respectarea normelor de igienă și purtarea 

echipamentului de protecție pentru evitarea contaminării alimentelor: halat alb, bonetă și mănuși de 

protecție; 

e) după servirea mesei, vesela şi tacâmurile murdare vor fi decontaminate, spălate clătite, uscate şi 

depozitate în locuri speciale;  

f) va asigura colectarea rezidurilor solide şi a resturilor alimentare în recipiente speciale închise pe 

care le transportă la locul de depozitare temporară a deşeurilor menajere, respectând circuitul 

aprobat; 

16) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

17) respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);  

18) va informa în permanenţă asistenta coordonatoare despre starea sa de indisponibilitate şi va 

solicita în scris ori ce schimbare a graficului de prezenţă; 

19) are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de muncă 

pâna la venirea persoanei care urmează sa intre în tură;  

20) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului 

medical;  

21) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizat, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spațiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării 

conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr: 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, respectând codul de 

procedură; 

22) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;  

23) colectează şi decontaminează instrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de presterilizare 

a acestuia;  

24) respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi faţă de personalul medico sanitar;  



25) respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

26) respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii;  

27) respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare; 

28) respectă Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice 

de aplicare a legii HG. nr. 1425/2006, cu modificarile și completarile ulterioare;  

29) respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 481/2004 

privind protecţia civilă, cu modificarile și completarile ulterioare;  

30) respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenței 

medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi pe celelalte 

persoane participante la procesul de muncă; 

31) părăseşte locul de muncă numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta 

şefă/coordonatoare sau medicul şef/coordonator, în cazuri deosebite;  

32) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;  

33) colaborează cu tot personalul secţiei/compartimentului, nu creează stări conflictuale, foloseşte 

un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;  

34) execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna 

desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi; 

35) participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte;  

36) efectuează riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; curăţenia va fi efectuată în 

timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului DDD de pe secţie;  

37) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate,a urinarelor, a ploştilor şi 

scuipătoarelor, în locurile şi condiţiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare;  

38) transportă deşeurile şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curate şi dezinfectează vasele în 

care se transportă sau păstrează gunoiul; 

39) pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanelor pentru 

dezinfecţie, ocupându-se de paviment, pereţi, uşi, ferestre, chiuvete; 

40) efectuează aerisirea periodică a încăperilor;  



41) curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi 

locuri; 

42) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;  

43) respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenței 

medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi pe celelalte 

persoane participante la procesul de muncă; 

44) va efectua spălarea/decontaminarea pacienților/personalului contaminat. În cadrul fiecărui 

compartiment există infrastructura: încăperea dedicate spălării/decontaminării sunt băile din cadrul 

compartimentelor. Substanțele necesare spălării/decontaminării vor fi substanțele adecvate, în 

funcție de tipul de contaminare. 

45) hainele personale ale pacienților/însoțitorilor sunt preluate de îngrijitoarea de serviciu și puse în 

saci special destinați acestui scop. Sacii se etichetează cu numele pacientului/însoțitorului și păstrate 

la nivelul fiecărui compartiment în spațiul/dulapul amenajat și destinat în acest scop. Îngrijitoarea 

notează într-un caiet de preluare – primire efecte pacienți: numele și prenumele 

pacientului/însoțitorului, data internării, obiectele predate spre păstrare pe durata spitalizării, 

semnătura pacientului/însoțitorului și a îngrijitoarei pentru predare – primire.  

Excepție: hainele foarte murdare sau care necesită deparazitare – acestea sunt introduce mai întâi în 

sacu menajeri și duse la spălătoria spitalului unde sunt supuse proceselor de spălare uscare și 

călcare. 

Spațiile de păstrare pentru obiectele pacienților/însoțitorilor sunt închise permanent cu chei (cheia 

se află la îngrijitoareade serviciu). Nu se permite accesul persoanelor străine în spațiul de 

depozitare. În spațiul de depozitare nu se păstrează bunuri de valoare. Bunurile de valoare (telefon, 

ceas, chei, bani, acte, etc.) sunt înmânate aparținătorilor, se lasă în posesia pacientului (la cererea 

acestuia) sau se păstrează în cutiile de valori special destinate existente în compartimentele 

medicale, în pungi etichetate. Se trec obiectele predate preluate în registru. 

46) în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

Atribuții generale: 

- să se prezinte la locul de muncă la orele stabilite pentru începerea programului; 

- va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personalul medico-sanitar;  



- colaborează cu tot personalul compartimentului, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj 

adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 

- să manifeste solicitudine și amabilitate față de medici, asistenți și pacienți; 

- are obligația de a se prezenta la serviciu în deplină capacítate de muncă. Este interzis venirea la 

serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau introducerea și consumarea lor în unitate în timpul 

orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unității sanitare; 

- respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declarație publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul 

conducerii. Se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției; 

- efectuează controlul medical periodic conform programării și normelor în vigoare; 

- cunoaște și respectă normele de sănătate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și 

stingere a incendiilor și de acțiune în caz de urgență, precum și normele de protecție a mediului 

înconjurător; 

- utilizează echipamentul individual de protecție din dotare și poartă ecusonul la vedere; 

- va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum și de păstrarea secretului datelor și al 

informațiilor cu caracter personal deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de 

serviciu; 

- sesizează șeful ierarhic asupra oricăror problem apărute pe parcursul derulării activității; 

- utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria existență sau a celorlalți 

angajați, aduce la cunoștință șefului ierarhic orice defecțiune și întrerupe activitatea până la 

remedierea acesteia; 

- cunoaște și participă la îndeplinirea politicii și a obiectivelor calității unității; 

- își desfășoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calității și 

procedurilor și instrucțiunilor aplicabile; 

- îndeplinește orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislația în 

vigoare în limita competențelor profesionale.  

- cunoaște și respectă regulamentul de ordine interioară, regulamentul de organizare și funcționare. 

Atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență, colectare deșeuri: 

- își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevazute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

- își însușește și respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situații de urgență; 

- își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- își însușește și respectă standardele privind calitatea; 

- va întreține echipamentele cu care lucrează; 

- își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în 

instituțiile publice; 

- iși însușește și respectă OMS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale. 



 

 

 Unitatea sanitară are organizat modulul garderopa, care poate/trebuie accesat de către 

pacienții internați. Depunerea articolelor de vestimentație la garderopă se face în momentul 

internării, pe bază de bon, încheiat în două exemplare, din care unul la pacient, bon care 

cuprinde: 

 nume, prenume, pacient; 

 nr. FOCG și secția de internare; 

 numărul și tipul articolelor vestimentare depuse; 

 semnătura/data primitor și predator. 

 Eliberarea articolelor de vestimentație se face pe bază de semnătură, la externare, prin 

prezentarea bonului de către pacient. 

 În cazul decesului pacientului, bunurile depozitate la garderopa unității, vor fi predate 

aparținătorilor care trebuie să-și justifice pe bază de acte această calitate. Această persoană, 

identificată cu nume, prenume, adresă, serie și număr CI și copie după documentul justificativ al 

calității sale, va semna de preluare. 

 În situația în care după 90 de zile de la externare sau decesul pacientului, obiectele 

vestimentare nu sunt revendicate și ridicate de la garderopa spitalului, unitatea sanitară va proceda 

la incinerarea acestora. 

Salarizare: 

 Salarizarea este în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Salariul de bază este remuneraţia primită în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea 

acesteia, cu importanţa socială a muncii. 

    Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul 

postului răspunde disciplinar, contravenţional sau penal după caz. 

 Prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, 

putînd fi reînoită în cazul apariţiei unor reglementări legale sau ori de câte ori este necesar. 

Titularul va fi înlocuit de îngrijitoarele din compartiment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


