SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA
Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, 300723 Timişoara • Tel. +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
Cod fiscal 4663448 • judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro
Operator de date cu caracter personal numărul 26620

Nr. 32294/27.06.2019

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 PERIOADA NEDETERMINATĂ

POSTURI VACANTE
• 1 post moașă (S), absolvite cu diplomă de licență în specialitate și minim 6 luni
vechime în specialitate:
- Săli de Nașteri
1
• 2 posturi asistent medical generalist cu studii superioare (S), cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni:
- Secția clinică Ginecologie I
1
- Secția Clinică ORL Adulți
1
• 3 posturi asistent medical generalist cu studii superioare (S) debutant, absolvite
cu diplomă de licență în specialitate, fără vechime în specialitate:
- Bloc Operator III
1
- Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I
1
- Secția Clinică Chirurgie Generală II
1
• 2 posturi asistent medical radiologie și imagistică principal cu studii postliceale
(PL), cu o vechime în specialitate de minim 5 ani:
- Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală
2
• 1 post asistent medical radiologie și imagistică debutant cu studii postliceale
(PL), fără vechime în specialitate :
- Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală
1
• 2 posturi asistent medical de laborator principal (PL), cu o vechime în
specialitate de minim 5 ani:
- Laborator Analize Medicale
2
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• 14 posturi asistent medical generalist principal cu studii postliceale (PL), cu o
vechime în specialitate de minim 5 ani:
- Secția Clinică Obstetrică și Ginecologie I
1
- Secția Clinică Obstetrică și Ginecologie II
4
- Secția Clinică Neurochirurgie
1
- Secția Clinică Pediatrie
1
- Secția Clinică Pediatrie – Comp. Terapie acută
1
- UPU-SMURD
2
- Ambulator Integrat – Cabinete pentru copii - Cardiologie
1
- Secția Clinică Chirurgie Generală I
2
- Bloc Operator IV
1
• 9 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale (PL), cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni:
- Secția Clinică ATI – Comp.ATI Casa Austria
2
- Bloc Operator III
1
- Ambulator Integrat – Cabinete pentru copii - Oftalmologie
1
- Ambulator Integrat – Cabinete pentru copii-Pediatrie–mucoviscidoza1
- Secția Clinică Neonatologie
1
- Secția Clinică Pediatrie
1
- Bloc Operator II
1
- Secția Clinică Chirurgie Generală I
1
• 12 posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL),
fără vechime în specialitate:
- Secția Clinică ATI – Comp.ATI Casa Austria
1
- Secția Clinică ATI
4
- Secția Clinică Obstetrică și Ginecologie II
1
- Secția Clinică Orl Copii
1
- Secția Clinică Urologie
2
- Secția Clinică Pediatrie
1
- Ambulator Integrat – Cabinete pentru copii - Endocrinologie
1
-Secția Clinică Chirurgie Generală I
1
• 1 post asistent medical de farmacie debutant cu studii postliceale (PL),
fără vechime în specialitate:
- Farmacie
1
• 19 posturi infirmieră cu studii generale, cu minim 6 luni vechime în activitate şi
curs de infirmieră:
- Săli de Nașteri
3
- Secția Clincă Neurologie II
1
- Secția Clinică Chirurgie Generală III
1
- UPU-SMURD
2
- Compartiment T.I.Coronarieni
1
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•

Bloc Operator II
1
Secția Clinică Pediatrie
2
Secția Clinică Neonatologie
2
Secția clinică Gastroenterologie
1
Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie II
1
Secția Clinică ATI
2
Secția Clinică Chirurgie Generală II
2
25 posturi infirmieră debutantă cu studii generale, fără vechime în activitate:
- Secția Clinică ATI
2
- Secția Clinică ATI – Comp.ATI Casa Austria
1
- Secția Clinică ORL Adulți
1
- Secția Clinică Pediatrie
1
- Secția Clinică Pediatrie- Terapie Acută
1
- Secția Clinică Neonatologie – Comp. Terapie Intensivă
2
- Secția Clinică Chirurgie Generală I
1
- Secția Clinică Chirurgie Generală II
3
- Secția Clinică Chirurgie Generală III
2
- Secția Clinică Neurologie I
2
- Secția Clinică Urologie
2
- Secția Clinică Neurologie II
1
- Bloc Operator I
1
- Bloc Operator II
1
- Bloc Operator V
1
- Secția Clinică Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
2
- Compartiment Medicină Internă
2
- Stația de Hemodializă
1
- Secția Clinică Ortopedie-traumatologie II – Comp. Ch.Artroscopică 1
- Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I
1
- Secția Clinică Obstetrică Ginecologie II
2
- Săli de Nașteri
2

• 46 posturi îngrijitor cu studii generale, fără vechime în activitate:
- Săli de Nașteri
- Secția Clinică Nefrologie
- Compartiment Chirurgie Generală (Politraumatisme)
- UPU-SMURD
- Secția Clinică ATI – Comp.ATI Casa Austria
- Ambulator Integrat – Cabinete pentru copii
- Secția Clinică Chirurgie I
- Secția Clinică Chirurgie III
- Secția Clinică Neurochirurgie

-

2
3
3
1
2
1
2
4
3
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•

•

-

- Bloc Operator V
1
- Bloc Operator III
1
- Secția Clinică Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
2
- Secția Clinică Gastroenterologie
1
- Secția Clinică Gastroenterologie – Comp.Oncologie digestivă
1
- Secția Clinică Chirurgie I – Comp.Flebologie
1
- Compartiment Medicină Internă
1
- Secția Clinică Obstetrică-ginecologie I
2
- Secția Clinică Obstetrică-ginecologie II
2
- Secția Clinică Pediatrie
2
- Bloc Operator I
1
- Bloc Operator II
1
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie I
6
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie II
2
- Camera de garda – str. V. Babeș, nr.12
1
4 posturi brancardier cu studii generale, fără vechime în activitate:
- UPU-SMURD
1
- UPU-SMURD punct de lucru Buziaș
1
- Posturi fixe
2
1 posturi registrator medical, studii medii absolvite cu diplomă bacalaureat,
vechime de 6 luni în specialitate și cunoştinţe în utilizarea calculatorului:
UPU-SMURD
1
1 post registrator medical principal, studii medii absolvite cu diplomă
bacalaureat, cunoştinţe în utilizarea calculatorului și vechime de 4 ani în
specialitate:
UPU-SMURD
1

• 6 posturi registrator medical debutant, studii medii absolvite cu diplomă
bacalaureat,
fără vechime în specialitate și cunoştinţe în utilizarea
calculatorului:
- UPU-SMURD
2
- Serviciu De Evaluare, Statistica și Informatică Medicală
4
• 1 post șef birou Salarizare - Economist specialist gr. IA cu studii superioare de
lungă durată (economice) absolvite cu diplomă de licență, vechime în
specialitate de 6 ani, 6 luni și vechime în specialitatea biroului de 2 ani,
cunoștințe operare PC pentru:
- Birou Salarizare
1
• Șef Birou cu studii superioare (S) (economice, tehnice) absolvite cu diplomă de licență
în specialitatea biroului, minim 2 ani vechime în specialitate
- Birou Achiziții Publice Contractare

-

1
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• 2 posturi asistent social, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență,
vechime minim 6 luni în specialitate:
- UPU – SMURD
1
- Secția Clinică Pediatrie
1
• 1 post referent debutant cu studii superioare (tehnice, juridice, economice)
absolvite cu diplomă de licență, fara vechime în specialitate:
- Birou Achiziții Publice Contractare
1
• 1 posturi inginer specialist gr. I A cu studii superioare (Facultatea de
construcții) absolvite cu diplomă de licență, vechime în domeniul construcțiilor
10 ani:
- Serviciu Tehnic
1
• 1 post administrator II cu studii medii (diplomă de bacalaureat) în profilul
economic sau tehnic, vechime 1 an în specialitate – UPU SMURD.
• 2 posturi muncitor calificat IV – liftier – Serviciul Administrativ, cu studii
generale şi Autorizaţie ISCIR- liftier ascensoare persoane si materiale, fară
vechime în meserie.
• 4 posturi muncitor necalificat cu studii generale, fără vechime:
– Serviciul Administrativ
4
• 2 posturi șofer I cu școală generală și 3 ani vechime în activitatea ca șofer –
Serviciu Administrativ
• 1 muncitor calificat I–electrician cu studii medii, vechime în specialitate de 9
ani:
– Serviciu Tehnic
1
• 1 muncitor calificat I – lăcătuș cu studii medii, vechime în specialitate de 9 ani:
– Serviciu 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:
-27.06.2019 - publicare anunţ
-28.06.2019 – 11.07.2019 preluarea dosarelor (program: 0900-1100, 1400-1500)
-12.07.2019 - afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor
de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
- 15.07.2019 - depunere contestaţii selecţie dosare concurs pâna la ora 12:00
-15.07.2019 - soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
(ora 15:00)
- 19.07.2019, ora 1400 - proba scrisă - în Amfiteatrul A al spitalului
- 22.07.2019 până la ora 1500 - afişare rezultate proba scrisă
- 23.07.2019 până la ora 1200 - depunere contestaţii probă scrisă
- 23.07.2019 până la ora 1500 - soluţionare contestaţii și afişare rezultate finale proba
scrisă
- 25.07.2019 - 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 – 26.07.2019 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. Bota Mihaela 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 ( cerere tipizata)
- 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 2019 (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

•

MOASĂ

-

Legea nr. 307/2004 – privind exercitarea profesiei de Asistent medical si a profesiei de
moasa, precum si organizarea si functionarea Ordiunului Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 578/30.06.2004

-

”Obstetrică” Partea I, Partea II, Partea III – autor Prof. Dr. Mihai Anastasiu;

-

- ‘’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 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 MEDICAL 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE:

Cristea Aurelia Nicoleta, Tratat de Farmacologie, Editia I, Ed. Medicala Bucuresti 2005
Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru, tehnologie farmaceutica vol. I, Polirom, Iasi, 2011
Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru, Tehnologie Farmaceutica vol. II, Polirom, Iasi 2017
Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru, Tehnologie Farmaceutica vol. III, Polirom, Iasi 2017
Farmacopeea romana, Ed. X, Editura Medicala Bucuresti, 2005
Memomed 2019, Editura Universitara, Bucuresti
Legea nr. 95/2006, republicata Titlul XIV
Legea nr. 307/2004 – privind exercitarea profesiei de Asistent medical si a profesiei de
moasa, precum si organizarea si functionarea Ordiunului Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 578/30.06.2004
• Codul de Etica si Deontologie profesionala al Asistentului Medical 2003
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• Asistent Medical De Laborator Clinic Licențiat:
1. Ord. M.S. nr. 916/2006
2. O.U.G. nr. 144/2008
3. Codul de etica si deontologie al asitentului medical gemeralist. Al moasei si al
asistentului medical din Romania/2009
4. Dimache Gheorghe, Panaitescu dan – Microbiologie si parazitologie medicala, editura
Uranus, Bucuresti 1994
5. Lotreanu Victor – analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000
6. Mihele denisa – Biochimie clinica – metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti
2000
7. Popescu Mut Delia – Hematologie clinica – Editura Medicala Bucuresti 2001
•
ASISTENT SOCIAL
1. Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale
2. Legea 466/2004 – privind statutul asistentului social
3. Ord.68/2003-privind serviciile sociale
4. Legea 272/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
5. Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
6. Legea 17/2000 – privind protecţia persoanelor vârstnice
7. Legea 25/2012 modificare si completarea legii 217/2003 – privind prevenirea şi
combaterea violenţei în familie
• REGISTRATOR MEDICAL, STATISTICIAN MEDICAL
• Legea Nr 95 Din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată;
• ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013pentru 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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• 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.
• ADMINISTRATOR - UPU-SMURD
• Legea nr.95/2006 – titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și
de prim ajutor calificat;
• Ordin 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor5
de primire urgențe;
• Legea Contabilității nr.82/1991 – actualizată.
● ȘEF BIROU SALARIZARE
1. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului
privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din
sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea sporurilor la salariile de bază
3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/2005 (actualizată) privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate
4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii *republicată* actualizată ;
5. Ordin nr. 60 din 27 ianuarie 2006 (actualizat) privind aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
6. Legea Cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din foncduri
publice.
• ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTARE
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
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concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național
de Soluționare a Contestațiilor;
- Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Ghid privind Strategia de Contractare emis de Ministerul Finanțelor Publice – Agenția
Națională pentru Achiziții Publice.
• REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT - Birou Achiziții Publice
Contractare
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național
de Soluționare a Contestațiilor;
- Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Ghid privind Strategia de Contractare emis de Ministerul Finanțelor Publice – Agenția
Națională pentru Achiziții Publice.
• INGINER SPECIALIST GR. IA
Legea nr. 319/2006 a securității și 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
Norme generale de protecția muncii – elaborator de Ministerul Muncii și Solidarității
Sociale, Ministerul Sănătății și Familiei – Ediția 2002.
Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și complectată de Legea nr.
177/2015
Ord. MDRAP nr. 791/2015 pt aprobarea procedurii privind încasarea, urmărirea și
regularizarea cotelor legale datorate Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC
H.G.nr.28/2008
H.G. nr. 273/1994, modificată și completată prin H.G. 444/2014
Legea 50/1991, actualizată
H.G. 225/2014
H.G. 907/2016
Manager,
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Prof. Dr. Craina Marius

