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Nr. 50426/22.11.2016
ANUNŢ
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate
cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 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 si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante,
perioadă nedeterminată:
POSTURI VACANTE:
 8 posturi asistenți medicali generaliști principali cu studii postliceale (PL), cu o
vechime în specialitate de minim 5 ani
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
8
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
 1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni
- Bloc Operator III
1
 20 posturi asistent medical generalist debutant cu studii
vechime în specialitate
Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
Secția Clinică Gastroenterologie
Ambulator de Specialitate pentru Sportivi
Secția Clinică Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
Secția Clinică Chirurgie III

postliceale (PL) fără

-

16
1
1
1
1

 2 posturi tehnician de radiologie și imagistică licențiat (S) cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni
- Compartiment RMN
1
- Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală
1
 6 posturi infirmieră cu studii generale, cu minim 6 luni vechime in activitate şi
curs de infirmiera
- Secția Clinică ATI
2
- Secția Clinică Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă 1
- Bloc Operator III
1
- Bloc Operator II
2
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 27 posturi infirmieră debutantă cu studii generale, fără vechime în activitate, din
care:
- Secția clinică A.T.I.
12
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
15
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
 1 post îngrijitor cu studii generale, fără vechime în activitate:
- Secția Clinică ATI
-

1

 12 posturi brancardier cu studii generale, fără vechime în specialitate
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
10
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
- Bloc Operator II
1
- A.T.I.
1
 1 post kinetoterapeut cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în specialitate şi vechime în specialitate de minim 6 luni:
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
1
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
 1 post psiholog practicant cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă licentă în specialitate şi vechime în specialitate de 1 an ca psiholog
stagiar:
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
1
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
 1 post referent de specialitate gradul I cu studii superioare tehnice de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă, vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei de minim 6 ani şi 6 luni, curs inspector SSM de 80 ore,
abilități operare PC-Word, Excel, Power Point:
- Biroul Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă
1
 1 post referent de specialitate gradul II cu studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, cu o vechime în specialitate de 3 ani, 6 luni
- Serviciul Administrativ
1
 1 post referent de specialitate debutant cu studii superioare absolvite cu diplomă
de licență fără vechime în specialitate
- Serviciul de Management al calității serviciilor medicale
1
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1 post inginer specialist gr.I A – studii superioare tehnice (construcții) absolvite
cu diplomă de licență, cu vechime în specialitatea studiilor de 6 ani, 6 luni:
- Serviciul Tehnic
1
 1 post șef Birou Personal cu studii superioare economice absolvite cu diplomă de
licență, cu vechime în specialitate de 6 ani, 6 luni și vechime în specialitatea
biroului de 2 ani
 2 posturi registrator medical, studii medii cu diplomă bacalaureat, cu vechime de
minim 6 luni în specialitate şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului, pentru
Serviciul de Evaluare si Statistică Medicala - punct de lucru:
- Secția Clinică Ortopedie – traumatologie II
1
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
1
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
 1 post statistician medical, studii medii cu diplomă bacalaureat, cu vechime de
minim 6 luni în specialitate şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului, pentru
Serviciul de Evaluare si Statistică Medicala - punct de lucru:
- Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie
1
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
 1 post statistician medical debutant, studii medii cu diplomă bacalaureat, fără
vechime în specialitate, cunoştinţe în utilizarea calculatorului, pentru Serviciul de
Evaluare si Statistică Medicala - punct de lucru:
- Secția Clinică Neurochirurgie
1
 1 post analist programator ajutor I A cu studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat, cu vechime în specialitate de 6 ani, 6 luni în activitatea informatică
- Farmacie spital
1
 1 post muncitor calificat I – electromecanic cu studii generale și 9 ani vechime în
meserie
- Serviciul Tehnic
1
 1 post muncitor calificat I – liftier – Serviciul Administrativ, cu studii generale şi
Autorizaţie ISCIR- liftier ascensoare persoane si materiale, cu 9 ani vechime de
în meserie
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Calendar organizare concurs:
- 22.11.2016 - publicare anunţ
- 22.11.2016 - 07.12.2016 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500 )
- 08.12.2016 - afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor
de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
- 09.12.2016 - depunere contestaţii selecţie dosare concurs
- 12.12.2016 - soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
- 16.12.2016, ora 0900 - proba scrisă - în Amfiteatrul A al spitalului
- 19.12.2016 până la ora 1500 - afişare rezultate proba scrisă
- 20.12.2016 până la ora 1500 - depunere contestaţii probă scrisă
- 21.12.2016 până la ora 1200 - soluţionare contestaţii
- 21.12.2016 până la ora 1500 - afişare rezultate finale proba scrisă
- 27.12.2016 - proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi
anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
Afişare rezultate finale – 28.12.2016 până la ora 1500.

Concursul constă în 3 etape succesive, şi anume:
- selecţie dosare de înscriere
- proba scrisă - subiecte din tematica afişată
- proba practică şi proba de interviu
Probele se susţin în limba româna.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi probei de
interviu.
Secretar comisie de concurs – Ec. Seiler Felicia din cadrul Serviciului RUNOS - SCJUPBT,
telefon 0356433129.
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Cei interesaţi vor depune la Serviciul RUNOS al unităţii, dosar de concurs care să
cuprindă următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare ;
- copie act de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
- copie certificat naştere şi căsătorie (dacă este cazul);
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția
publică;
- copie a Certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul
2016-2017 (pentru posturile de asistent medical generalist/de laborator/de
radiologie, psiholog, kinetoterapeut, etc.);
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar (copie şi original);
- adeverinţa 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 unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- taxă concurs - 20 lei, pentru posturile de infirmiera, îngrijitoare, brancardier,
muncitor necalificat;
- taxă concurs - 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs.
Taxa de concurs se achită la casieria unității.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS al unităţii - tel.0356433129.

Manager,
Prof. Dr. Craina Marius
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BIBLIOGRAFIE
ASISTENT MEDICAL
‘’Proceduri de nursing’’- autor Lucretia Titircă
Vol I si vol II , editura Bucuresti 2007
‘’Ingrijiri speciale acordate de catre asistenta medicala ‘’
autor Lucretia Titirca, editura Bucuresti 2005
ASISTENT DE RADIOLOGIE/TEHNICIAN DE RADIOLOGIE
„Manual de tehnică radiologică” Editura medicală 1988 – Mihai Lungeanu
„Metode şi tehnici uzuale în roentgendiagnostic” Editura Polirom 1999 – Cezar Daniil

-

1.
2.
3.
4.

KINETOTERAPEUT
Sbenghe T.: "Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare", Ed. Medicală,
Bucureşti, 1987
Sbenghe T.: "Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor", Ed.
Medicală, Bucureşti, 1981
Popa D.; Popa, V.: "Terapia ocupaţională pentru bolnavi cu deficienţe fizice", Ed.
Universităţii din Oradea, 1999
Kiss J.: "Fizio- kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului
locomotor", Ed. Medicală, Bucureşti, 2007
Fodoreanu Liliana: "Elemente de diagnostic şi tratament în psihiatrie", Ed. Medicală a
Universităţii "I. Haţieganu", Cluj- Napoca, 2006
Drăgan C-tin Florin; Pădure, Liliana: "Metodologie şi tehnici de kinetoterapie", Ed.
Naţional, Bucureşti, 2014
Moţet Dumitru: "Enciclopedia de kinetoterapie", Ed. SemnE, Bucureşti, 2010

PSIHOLOG
“Psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi” Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia
Dobranici, Editura Infomedica, Bucureşti 2002;
“Tratat de Psihopatologie”, Enăchescu Constantin, Editura Polirom Iaşi, 2005;
“Tulburările de personalitate” Mircea Lăzărescu, Aurel Nireştean, Editura Polirom,
2007;
“Manual de consiliere”, Richard Nelson-Jones, Editura Trei, 2009.

Pagina 6 din 10

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

Bd. Liviu Rebreanu, Nr 156, 300723 Timișoara • Tel. +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
Cod fiscal 4663448 • judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro

REGISTRATOR MEDICAL, STATISTICIAN MEDICAL






LEGEA NR 95 DIN 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,actualizata.
ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor
care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Ordinul 1782 din 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor
Ordinul nr. 868/31.05.2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere
pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a
Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru
investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

INFIRMIERE
‘‘Proceduri de nursing’’ autor Lucretia Titirca
Vol I , editura Bucuresti 2007

-

Muncitor calificat I – electromecanic
Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
HG nr.1425/2006 Norme de aplicare a Legii 319/2006
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Manual electrotehnica, ediția 1986
Legea protecției muncii – Norme metodologice de aplicare, ediția 2002
Norme generale de protecția muncii – elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității
Sociale, Ministerul Sănătății și Familiei, ediția 2002

 Muncitor calificat – liftier
- ORD.577/2002,Cerinte tehnice privind montarea,punerea in functiune, exploatarea,
repararea si verificarea tehnica a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si de
materiale;
- PTR2/2010 - Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau
de mărfuri cu comanda interioara;
- Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune,
instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
- OMS 261/2007;
- Legea 477/2004 - conduita personalului contractual.
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Referent de specialitate – Biroul SSM, PSI, Protecție civilă
1. Legea 319/2006-Legea privind securitatea si sanatatea in munca cu modif.si completarile
ulterioare
2. Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 -HG 1425/2006 actualizata.
3. Ordin nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere
a autorizaţiei de mediu.
4. OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modif.si completarile ulterioare
5. HG 856/ 2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor.
6. Ordinul nr. 1226/2012 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.
Inginer specialist gr.I A – Serviciul Tehnic
1. Ordin 863/07.2008 – pentru aprobarea ”Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG
28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice.
2. HG 28/2008 – hotărâre privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții.
3. HG 273/1994 – actualizată
4. Legea 10/1995
5. Legea 50/1991
6. Ordin 839/2009 – Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
7. Hotărâre nr.675/2002 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.
8. Ordin nr.1619/2008 privind modificarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către
ISC pentru documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din
fonduri publice aprobată prin Ordin MDLPL și IGC în construcții nr.726/549/2007.
9. Ordin 1620/10.10.2008
10. Regulament (CE) nr.305/martie 2011 de stabilire a condițiilor armonizate pentru
comercializarea produselor în construcții și de abrogare Directiva 89/106/CEE a Consiliului
Comunității Europene.
11. HG 444/2014 pentru modificarea și completarea HG 273/1994.
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SEF BIROU PERSONAL
1. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
2. Legea nr.284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice
3. Ordin 1470 - pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții, grade
si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare din sectorul sanitar
4. Ordin 1229/2011 - privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale
individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale
5. H.G. 286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractul din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Analist programator ajutor I A – Farmacie
TEMATICA/ BIBLIOGRAFIE
 Sisteme de operare. Principii generale
 Editorul de texte Microsoft Word
 Programul de calcul tabelar Excel
 Baze de date. Cunoştinţe de bază (definiţie, salvare, etc).
 Navigare Internet
1. Noțiuni generale – operare PC. Ed. Teora
2. Tutoriale Office
3. Tutoriale sisteme de operare
4. Tutoriale Intranet și Internet
Referent de specialitate gradul II - Serviciul Administrativ
1. Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public.
2. Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
3. Legea 52/2003 privind transparența decizională;
4. Cristina Coman, Relații publice și mass-media, Editura Polirom, 2004;
5. Cristina Coman, Relații publice – principii și strategii, Editura Polirom, 2001;
6. Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.
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Referent de specialitate debutant cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență
fără vechime în specialitate
Serviciul de Management al calității serviciilor medicale
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare – Titlul VII Spitalele
2. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de
management al calităţii Serviciilor medicale in cadrul unităţilor sanitare cu paturi din
reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea codului intern managerial cuprinzând
standardele de control intern managerial, cu modificările şi completările ulterioare
4. Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de
monitorizare a unităților sanitare acreditate
5. Ordinul ministrului Sănătății nr. 871/2016 din 19 iulie 2016 – Procedurile,
standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor – Monitorul Oficial
al României - parte I – nr.587/2016.
6. Hotărârea nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi
funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

Manager,
Prof. Dr. Craina Marius
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