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Nr. 34476/09.08.2017
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 temporar vacante:
POSTURI TEMPORAR VACANTE - PERIOADĂ DETERMINATĂ
• 1 post asistent medical generalist cu studii superioare (S), cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni:
- Bloc Operator II
1
• 2 posturi asistent medical generalist principal cu studii postliceale (PL) cu o
vechime în specialitate de minim 5 ani, din care:
- Secția Clinică Gastroenterologie
1
- Sterilizare
1
- Secția Clinică Chirurgie Generală III
1
- Ambulator Integrat – Ortopedie si Traumatologie
1
• 4 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni, din care:
- Bloc Operator IV
1
- Secția Clinică Neurochirurgie
2
- Secția Clinică Gastroenterologie
1
• 5 posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL), din
care:
- Camera de gardă
1
- Secția Clinică de Cardiologie
1
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie II
1
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- Centrul de Hemodializă
- Secția Clinică Gastroenterologie
- Compartiment T.I.Coronarieni

-

1
2
1

• 1 post registrator medical, diplomă de studii medii, vechime de minim 6 luni în
specialitate şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului, pentru Serviciul de Evaluare
si Statistică Medicala - punct de lucru:
- Secția Clinică Urologie
1
• 1 post fizician medical debutant cu diplomă de licență în specialitate, fără vechime
în specialitate:
- Laborator Medicină Nucleară
1
• 1 post infirmieră debutantă cu studii generale, fără vechime in activitate:
- Secția Clinică Chirurgie Vasculară
1
- Secția Clinică Neurologie I
1
• 1 post muncitor calificat I – lăcătuș mecanic întreținere, cu 9 ani vechime în
meserie:
- Serviciul Tehnic
1
• 1 post muncitor calificat I – geamgiu, cu 9 ani vechime în meserie:
- Serviciul Tehnic
-

1

Condiţii generale pentru participarea la concurs:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
-are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnat 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 infractiuni
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săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Calendar organizare concurs:
-17.08.2017- publicare anunţ
-18.08.2017 – 24.08.2017 (ORAR: 9-10:30, 13:30-15), preluarea dosarelor
25.08.2017- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor
de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
- 26.08.2017-depunere contestaţii selecţie dosare concurs
- 27.08.2017-soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
Proba scrisă- 01.09.2017, ora 10:00 în Amfiteatru A al spitalului.
Afişare rezultate proba scrisă - 04.09.2017,ora 15,00.
Depunere contestaţii-05.09.2017 până la ora 12,00, soluționare contestatii si afişare
rezultate finale proba scrisă ora 15:00
Proba practică şi proba de interviu - 06.09.2017, ora şi locul de desfăşurare va fi
anunţat ulterior.
Afişare rezultate finale- 07.09.2017, ora 15,00.
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. Novac Daciana din cadrul Serviciului RUNOS, de la
sediul spitalului, telefon 0356433129.
Cei interesaţi vor depune la Serviciul Resurse Umane al unităţii, dosar de concurs care
să cuprindă următoarele acte:
-formularul de înscriere
-copie xerox act de identitate
- copie xerox certificat naştere şi căsătorie dacă este cazul
-copiile diplomelor de studii (diplomă bacalaureat şi diplomă absolvire studii de
specialitate)
-copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR vizat pentru anul
2017
-copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă
-adeverinţa tip carnet de muncă pentru atestarea vechimii după data de 01.01.2011
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-cazierul judiciar în original şi copie xerox
-adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie
-copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz,
recomandarea de la ultimul loc de munca
-curriculum vitae
-taxa concurs 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs
-taxa concurs 20 lei pentru posturile de infirmiera, îngrijitoare, brancardier.
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, sau în copii legalizate.
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 Titirca
Vol I si vol II , editura Bucuresti 2007
‘’Ingrijiri speciale acordate de catre asistenta medicala ‘’
autor Lucretia Titirca , editura Bucuresti 2005
•

REGISTRATOR MEDICAL, STATISTICIAN MEDICAL

- LEGEA NR 95 DIN 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată;
- 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
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• Lacatus
Legea nr.319/2006 a securitații si sănătății în muncă
H.G. nr.1425/2006 Norme de aplicare a legii 319/2006;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
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.
Lacătușerie generală – Autori: Ing. Gheorghe Ion

• Geamgiu
Legea nr.319/2006 a securitații si sănătății în muncă
H.G. nr.1425/2006 Norme de aplicare a legii 319/2006;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
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
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