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Anunţ angajare pe perioadă determinată,
fără concurs, pe perioada stării de alertă, conform aril] din legea nr.55/2020
În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului
Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul

instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, modificat şi completat de
Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 şi a Hotărârea Guvernului nr.967/12.11.2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara,
Demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, a
personalului contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de
la data încetării stării de alertă, după cum urmează,
ANES TEZIE SI TERAPIE IN TENSI VA
Nr.Posturi
Asistent medical generalist debutant (PL) (fără vechime în specialitate)
14 posturi
Asistent medical generalist debutant (S) (fără vechime în specialitate)
4 posturi
Asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate)
9 posturi
Asistent medical generalist (S) (minim 6 luni vechime în specialitate)
6 posturi
Asistent medical principal (PL) (minim 5 ani vechime în specialitatîgrad principal)
14 posturi
Asistent medical principal (S) (minim 5 ani vechime în specialitate-grad principal)
1 post
Injirmier debutant (fără vechime în specialitate)
3 posturi
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
4 posturi
Îngrijitoare (fără vechime în specialitate)
2 posturi
Inginer specialist gradul IA( 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate)
1 post
U TS— UNI TA TEA DE TRASFUZII SANGUINE
Asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate)
1 post

HEMODIALIZA
Ingrijitoare (fără vechime în specialitate)
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
BLOC OPERA TOR II
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
BLOC OPERA TOR III
Injirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)

1

_

1 post
1 post
3 posturi
1 post

Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)

1 post

BLOC OPERA TOR V
Asistent medical generalist debutant (PL) (fără vechime în specialitate)

1 post

Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)

1 post

UPU SMURD
Medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgenţă
Asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate)
Injirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)

1 post
1 post
1 post
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DIABET ZAHARA T NUTRITIE SI BOLI ME TABOLICE
Injirmier debutant (fără vechime în specialitate)
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
Îngrijitoare (fără vechime în specialitag
NEFROLOGIE
Injirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
CHIRURGIE I
Îngrijitoare (fără vechime în specialitate)
CHIRURGIE III
Asistent medical principal (PL) (5 ani vechime în specialitatea principal)

1 post
1 post
1 post
2 posturi
2 posturi
1 post

CHIR UR GIE PLASTICA“
Medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie plastică şi reparatorie
Asistent medical principal (PL) (minim 5 ani vechime în specialitate-grad principal)
Asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate)
CHIRURGIE PLASTICA-ARSI GRAV
Asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate)
Asistent medical principal (PL) (minim 5 ani vechime în specialitate-grad principal)
Infirmier debutant (fără vechime în specialitate)
Injirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
Brancardier (fără vechime în specialitate)
COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALA (POLI T RA UMA T OLOGIE)
Medic Specialist, confirmat în specialitatea neurochirurgie
Asistent medical principal (PL) (minim 5 ani vechime în specialitate-grad principal)
Infirmier debutant (fără vechime în specialitate)
Îngrijitoare (fără vechime în specialitate)

1 post
1 post
1 post

1
1
1
2
1

post
post
post
posturi
post

1
1
1
4

post
post
post
posturi

CHIRURGIE VASCULARA
Asistent medical generalist (PL) (6 luni vechime în specialitate)
Asistent medical principal (PL) (5 ani vechime în specialitate-grad principal)
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
NE UROLOGIE I
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)
NE UROLOGIE II
Infîrmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
UROLOGIE
Injîrmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)
ORTOPEDIE [
Asistent medical generalist debutant (PL) (fără vechime în specialitate)
Asistent medical principal (PL) (5 ani vechime în specialitatîgrad principal)

1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
2 posturi
2 posturi
2 posturi
2 posturi
1 post

Injîrmier debutant (fără vechime în specialitg)

4 posturi

Infîrmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)
ORTOPEDIE II
Asistent medical generalist debutant (PL) (fără vechime în specialitate)
Asistent medical principal (PL) (minim 5 ani vechime în specialitate- grad principal)

4 posturi
7 posturi
1 post
1 post
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Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)

3 posturi

Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)

3 posturi

RADIOLOGIE
Medic primar radiolog confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală
Asistent medical principal radiologie si imagistică medicală (PL) (5 ani vechime în
specialitate)-grad principal
Îngrijitoare (fără vechime în specialitate)
.
CAMERA DE GARD/f -PSIHIA T R I E
Asistent medical generalist debutant (PL) (fără vechime în specialitate)
Infirmier debutant (fără vechime în specialitate)
CARDIOLOGIE
Ingrijitoare (fără vechime în specialitate)
SER VICIU ANA T OMIE PATOLOGICA
Asistent medical de laborator (S) (cu minim 6 luni vechime în specialitate)
Asistent medical de laborator principal (PL) (minim 5 ani vechime în specialitate)
Asistent medical de anatomie patologică principal (PL) (minim 5 ani vechime în
specialitate)-grad principal
LABORA TOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE
Asistent medical de laborator clinic licenţiat (S) (cu minim 6 luni vechime)
Asistent medical de laborator clinic (PL) (cu minim 6 luni vechime)

1 post
2 posturi
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post

] post
4 posturi

PSIHIA T R I E I

Infirmier debutant (fără vechime în specialitate)
Îngrijitoare (fără vechime în specialitate)
PSIHIA T R I E II
Infîrmier debutant (fără vechime în specialitate)

1 post
1 post

Îngriiitoare (fără vechime în specialitate)

1 post

SER VICI UL ADMINISTRA TIV
Referent IA- studii medii ( minim 6 ani şi 6 luni în specialitate)
Muncitor Calificat II-Croitoreasă (minim 6 ani vechime în meserie)
Muncitor Necalificat (fără vechime în meserie)
SER VICI UL T E H N I C
Inginer specialist IA-profil mecanic (minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate)jumatate de normă
Muncitor calificat I-instalator (minim 9 ani vechime în meserie)
Muncitor calificat I-electrician (minim 9 ani vechime în meserie)
ACHIZITII
Referent de specialitate gradul III (S)-(minim 6 luni vechime în specialitate)
Magaziner (minim 6 luni vechime în specialitate)

1 post

1 post
2 posturi
4 posturi
1 post

1 post
1 post
2 posturi
1 post

APRO VIZIONARLE'L

\

Referent de specialitate gradul I (S)—( minim 6 ani şi 6 luni în specialitate)
RUNOS—(BIROU-PERSONALg

1 post

Economist gradul II-(minim 6 luni vechime în specialitate)

1 post

SERVICIUL MANA GEMENTUL UI CALI TA1 I:I-SER VICII MEDICALE
Referent specialitate gradul III (S) (minim 6 luni vechime în specialitate)

1 post
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Conditii generale de participare pentru toate posturile:
J
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
“
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
“
“
are capacitatea deplină de exerciţiu;
“
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 (se acceptă şi documentul
primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
/
îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului;

“

nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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;

Conditii specifice pentru ocuparea posturilor
2.1. Pentru posturile de asistent medical generalist: PL/S
- abosolvent de liceu(12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată

postliceale de specialitate, certificate de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaselor, Asistenţilor medicali din România
— aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
2.1.1. Pentru posturile de asistent medical de laboratorPL/S
- abosolvent de liceu(12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată
postliceale de specialitate, certificate de membru OAMGMAMR în specialitatea laborator şi adeverinţă
pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaselor,
Asistenţilor medicali din România
- aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
2.1.2 Pentru posturile de asistent medical de radiologiePL/S
- abosolvent de liceu(12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată
postliceale de specialitate, certificate de membru OAMGMAMR în specialitatea radiologie si adeverinţă
pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaselor, Asistenţilor
medicali din România
- aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
2.2. Pentru posturile de injirmier/injîrmier debutant
- pentru posturile de infirmier absolvent şcoală generală, copie a certificatului de calificare infirmier
finalizat, 6 luni vechime în funcţia de infirmier
- pentru posturile de infirmier debutant absolvent şcoală generală, dovada înscrierii la cursul de
infirmier, fără condiţii de vechime
2.3. Pentru posturile de ingrijitoare de curăţenie
- absolvent şcoală generală (8 clase)
2.4. Pentru posturile de medic specialist/primar
- copie de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist sau medic primar
- copie a certificatului de membru al organizaţei profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din dintre sancţiunile prevăzute la art.455
alin.(1) lit.e) sau i), la art.541 alin.1 lit.d) ori e), respective la art.628 alin.(l) lit.d) sau e) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la
4

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,.PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA
.

..

("ud Postal 3 0 0 772233
' l ' I m I s , ("ud
Liviu
' B u l aa urtlul
l i b ' l ' i m i ş o a m , j u dd.. 'l'imiş.
n ' i u R e b r e a n u . N r lîh'l'imişoaru,
urdul L
486056
Fax + 4 0” 2 5 6 486056
3 | | | ' Fan
U356
"l'clcfun 0-4
356 4 3 3
“Milli 4663448
+4 0
(Î'Ud I'Iscul
' (Î….i
4 6 6 3 4 4 8 °' "rului—un

lCS
ANN
ÎVlCS
_A
umar-mun.
unluloun-liln

..

..

\uuxlxosplmro
C—lllall.>|LItIétC llIl'tl-hOSpU“.“) - \\oIOSplIhJ'O
-- e»…snl.Judetcan'uhospun.ro

'…“lmmml
"”“nucnmwu

.4

lHu
CICLUL al
l l ll-lln
CICLUL

alin.(l) lit.(c) dau d) din Legea
art.39 alin.(1)
Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist şi
Chimiştilor în sistemul
Timiş);
Medicilor Timiş);
Colegiul Medicilor
ridica de la Colegiul
România( se ridica
sanitar din România(
sistemul sanitar
Chimiştilor
este apt din punct de vedere
certificat medical
- certificat
pentru
neuropsihic pentru
si neuropsihic
vedere fizic şi
medical din care să rezulte că este
care candidează
exercitarea activităţii pentru postul pentru care
magaziner
2.5.
Pentru postul de magaziner
2.5. Pentru
- diplomă de bacalaureat
- cunoştinţe operare calculator
2.6.
2.6. Pentru postul de Referent de specialitate gradul II şi II
- studii superioare în domeniul juridic, economic sau inginerie.
2. 7. Pentru postul de Inginer specialist gradul IA-Anestezie şi Terapie Intensivă
-— diplomă de licenţă în domeniul ingineriei
- experienţă profesională în domeniul medical
— cunoştinţe despre modul de funcţionare şi întreţinere a echipamentelor medicale
2.8. Pentru postul de Inginer specialist IA-profil
IA—profîl mecanic
- diplomă de licenţă în domeniul, profil mechanic
IA—Administrativ
2.9. Pentru postul de Referent IA-A
-— studii
studii medii
2.10.
2.10. Pentru postul de Economist gradul II
superioare
-— studii superioare
- constituie un avantaj experienţa în resurse umane

Documente necesare pentru înscriere:
cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze
“(
declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea
“/
prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
copia actului de identitate în termen
termen de valabilitate, certificat naştere, certificat căsătorie, după caz;
“J
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor — diploma de bacalaureat
“\/
bacalaureat şi şcoală postliceală
sanitară în specialităţile solicitate, diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în
specialitate
specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
specifice ale postului;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l
“
să—l facă
incompatibil cu iimcţia
candidează
funcţia pentru care candidează
adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este
\/
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care
candidează (se acceptă şi documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
curriculum vitae format EUROPASS şi scrisoare
/
scrisoare de intenţie;
\/
copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor
certificatelor şi altor documente
documente care atestă efectuarea
efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
perfecţionări;
declaraţie
/
Securităţii sau colaborator al acesteia, în
declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii
'
condiţiile
specifică
legislaţia specifică
condiţiile prevăzute de legislaţia
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J
declaraţie pe propia răspundere că sunt/nu sunt încadrat la o alta instituţie public sau privată în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.4l4/2020

Calendar organigare concurs
PRELUARE DOSARE - sediul instituţie Subsol Ortopedie Camera S50 (langă medicina
muncii) începând cu data de 22.01.2021 până la data de 25.01.2021 ora 15.30 (program
preluare dosare 09. 00-11. 00, 13. 00-15. 00
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare se vor
afişa în data de 26.01.2021 ora 17.00 ,cu menţiunea Admis sau Respins la avizierul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă PIUS BRINZEU Timişoara, precum şi pe site-ul www.hosgtm.ro.
In situaţia în care în urma selecţei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat
admis fără a mai fi organizată proba de interviu.
În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru posturile mai sus menţionate, iar după
selecţia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizează proba de inteviu care va avea
loc în data de 27.01.2021, conform unei programări care va fi comunicată ulterior.

Afişarea rezultatelor finale pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare se vor afişa în data de
28.01.2021 la avizierul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă PIUS BRINZEU Timişoara,
precum şi pe site-ul www.hosgtmmo
Secretar concurs : Bodislav Geanina - Şef Birou Personal —telefon 0748331149
ATENTIE!
Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin numire, fără
concurs.
Numirea se face prin act administrativ de către Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu”
Timişoara , cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii
prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea
— cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şmcetează de drept în cel mult 30d_ezile de la data încetării stărMe alertă.

Manager

la
e Sange)
goi-.am
sNDEu

Asist.Univ.Dr.Pă nădu-Ra
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Bibliografia, respective tematica necesară pentru interviu
]. Bibliografie asistenti medicali generalist
I.Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali — Ghid de nursing — Lucretia Titirca
2.Ghid de nursing — cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale — Lucretia
Titirca
3.Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti, Ordinul 1142/2013
4.Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali — Lucretia Titirca
5.0rdinul nr. 1 101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare &
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare — Anexele 3, 4 si Capitolul II — 13, 14
6.0rdinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private — Anexele 3, 4 si 5

7.0rdinu1 nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
8.Legea nr. 46/2003 — privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Bibliografie asistenti medicali de laborator
1.

Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan - Microbiologie si parazitologie medicala, Editura Uranus, Bucuresti
1994;

2.

Lotreanu Victor - Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000;

3.
4.
5.

Mihele Denisa—Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti 2000;
Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala Bucuresti 2001;
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din
Romania/2009;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a

6.

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generaliştî, Moaselor şi Asistenţilor Medicali din România;
7. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor
nozocomiale in unităţile sanitare;

3. Bibliografie asistent medical de radiologi_e
1 .Manual de tehnică radiologică ”Editura medicală 1988-Mihai Lungeanu
2. “Metode şi tehnici uzuale în roentgendiagnostic “ Editura Polirom 1999-Cezar Daniil.
4.Bibliogratie infirmiere
1.Note de curs — Programul National de pregatire a infirmierelor — OAMGMAMR 2012
2.Tehnica ingrijirii bolnavului — Lucretia Titirca
3.0rdinu1 nr. 1 101/3 009.201 6, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare — Anexele 3 si 4
4.0rdinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private — Anexele 3 si 4

5.0rdinu1 nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
6.Legea nr. 46/2003 — privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
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Tematică infirmiere
I.Drepturile pacientului
2.Comunicarea — infirmiera — pacient;
- infirmiera — echipa de ingrijire;
- infirmiera - apartinatori

3.Notiuni de asepsie si antisepsie
4.Circuitele functionale intr-un spital
S.Curatenia si dezinfectia intr-un spital
6.Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie
7.Criterii de pastrare si utilizare corecta a dezinfectantilor
8.Norme generale privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale

9.Norme generale privind gestionarea deseurilor menajere si a celor rezultate din activitatile medicale
10.Alimentatia si tehnici de alimentare
] I.Transportul lenjeriei
12.Transportul alimentelor
13.Transportul pacientului
14.Patul si anexele patului
15.Pozitia pacientului in pat
16.Mobilizarea pacientului
l7.Metode de imobilizare
18.Toaleta generala si partiala
l9.Prevenirea escarelor

20.Captarea produselor fiziologice si patologice
5. Bibliografie îngriiitoare
1.0rdinul nr. 1 101/3 0.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare — Anexele 3 si 4
2.0rdinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private — Anexele 3 si 4
3.0rdinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
4.Legea nr. 46/2003 — privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
5.Note de curs — Programul National de pregatire a infirmierelor — OAMGMAMR 2012
6.Tehnica ingrijirii bolnavului — Lucretia Titirca
Tematică ingrijitoare
I.Drepturile pacientului
2.Comunicarea - ingrijitoare — pacient;

— ingrijitoare — echipa de ingrijire;
- ingrijitoare - apartinatori
3.Notiuni de asepsie si antisepsie
4.Circuitele functionale intr-un spital
S.Curatenia si dezinfectia intr-un spital
6.Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie
7.Criterii de pastrare si utilizare corecta a dezinfectantilor
8.Norme generale privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale
9.Norme generale privind gestionarea deseurilor menajere si a celor rezultate din activitatile medicale
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6. Bibliografie brancardieri
1 .Note de
2. Tehnica
3. Ordinul
infectiilor

curs — Programul National de pregatire a infirmierelor — OAMGMAMR 2012
ingrijirii bolnavului— Lucretia Titirca
nr. 1101/30 09. 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare— Anexele 3 si 4

4.0rdinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private — Anexele 3 si 4
5.0rdinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
6.Legea nr. 46/2003 — privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Tematică brancardieri
I.Drepturile pacientului
Z.Comunicarea — brancardier — pacient;
- brancardier — echipa de ingrijire;
- brancardier - apartinatori
3.Notiuni de asepsie si antisepsie
4.Circuitele functionale intr-un spital
5.Norme generale privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale
6.Norme generale privind gestionarea deseurilor menajere si a celor rezultate din activitatile medicale
7.Transportul lenjeriei
8.Transportul alimentelor
9.Transportul pacientului
10.Patul si anexele patului
l I.Pozitiile pacientului

12.Mobi1izarea pacientului
13.Metode de imobilizare
14.Prevenirea escarelor
15.Captarea produselor fiziologice si patologice

7. Referent de specialitate ggzdul I si III-AchiziL"
BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice
Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Solutionare a Contestatiilor
O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare

O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului
achiziţiilor publice
TEMATICA DE CONCURS
1. Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
2. Semnificatiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
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3. Autoritati contractante
4. Domeniu de aplicare. Exceptii
5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.
6. Consultarea pieţei
7. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
8. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
9.1nstrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publicălnstrumente şi tehnici
specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
10. Reguli de evitare a conflictului de interese
11. Reguli aplicabile comunicărilor
12. Achizitia directa
13. Etapele procesului de achiziţie publică
14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire
15. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
16. Criterii de calificare şi selecţie
17. Criterii de atribuire
18. Garantia de participare si garantia de buna executie
19. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia
20. Procesul de verificare şi evaluare
21. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor—cadru
22. Finalizarea procedurii de atribuire
23. Informarea candidaţilor/ofertanţilor
24. Reguli de publicitate şi transparenţă
25. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
26. Anuntul de participare
27. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
28. Contravenţii şi sancţiuni
29. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică
30. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei
31. Suspendarea procedurii de atribuire
8. Bibliografie referent specialitate gradul III -Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor
Medicale
1.

Legea nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate cu modificările şi

completările ulterioare
2.
Legea 95/2006 legea sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare
3.
Ordinul MS nr. 1.312 din 22 iulie 2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de
management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de
ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi
siguranţei pacientului cu modificările şi completările ulterioare
4.
Ordinul MS nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si metodologiei

de evaluare şi acreditare a spitalelor cu modificările şi completările ulterioare
5.
Ordinul ANMCS 8/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către autoritatea
naţională de management al calităţii în sănătate în cadrul celui de al II-lea ciclu de acreditare a spitalelor
cu modificările şi completările ulterioare

6.
Ordinul ANMCS nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de
suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare
10
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Ordinul ANMCS nr. 10 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a

unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare cu modificările şi completările
ulterioare
8.
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind
Protecţia Datelor — RGPD) cu modificările şi completările ulterioare
9. Bibliografie Economist gradul II — Serviciul R UNOS
1.

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii *republicată* actualizată;

2.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completarile ulterioare -

Titlul VII, XII, XIII, XIV;
3. Ordinul nr.1.369 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara
4. 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 şi
completările ulterioare;
5. Legea —Cadru nr. 153 / 28. 062017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
6. HGR nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă
prevazut in anexa nr. II la Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, precum şi a condiţiilor de acordre a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Sănătate şi asistenţă sociala";
7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 158 / 2005 (actualizată) privind concediile şi indemnizaţiile de asigurari
sociale de sănătate;

8. Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea
în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar;

9. HGR nr. 286 din 23 martie 2011 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 superiore a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
10. Ordinul nr. 1.224/2010 privind aprobare normativelor de personal pentru asistenta medicală
spitaliceasca, precum
şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S.
nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal;

11 . Ordinul nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
12. Legea nr. 1 27/2019 privind sistemul public de pensii;
1 3. Ordonanţa nr. 18 /29.08.2009 privind organizarea şi finantarea rezidenţiatului, cu modificările şi

completările
ulterioare;

14. Hotărârea nr. 905/20 1 7 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor,
completările
ulterioare;

11
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9. Bibliognie referent I A Serviciul Administrativ
1.
Legea 82/1991 Legea Contabilitatii;
Legea 22/1969 completata cu Legea 54/1994 privind gestiunea;
2.
3.
Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012, Norme tehnice privind gestioanarea
rezultate din activitatile medicale;

deseurilor

4.
Legea 477/2004 Modul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
publice;
5.

Legea 53/2003 Actualizata Codul Muncii.

11.Bibliografie Croitoreasa II Serviciul AdministrtLiv
].
Legea 53/2003 Actualizata Codul Muncii;
2.
Legea 319/2006 Actualizata si Modificata a Securitatii si Sanatatii in Munca;
3.
Legea 307/2006 privind Apararea impotriva incendiilor;
4.
Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contrctual din autoritatile
institutiile publice.
12. Bibliografie Muncitor Necalificat Serviciul Administrativ
Legea 53/2003 Actualizata Codul Muncii;
l.
2.
Legea 319/2006 Actualizata si Modiiicata a Securitatii si Sanatatii in Munca;
3.
Legea 307/2006 privind Apararea impotriva incendiilor;
4.
Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contrctual din autoritatile
institutiile publice.

si

si

Mih/031% Ingi_ner Serviciu Tehnic
Regulament din 14/06/1994 de recepNie a lucrărilor de construcNii si instalatii
Ordin 914/26.06.2006 pentru aprobarea normelor pe care trebuie s a l e indeplineasca un spital in vederea
obtinerii autorizatiei sanitare de limctionare

LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*)
LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (actualizata pana la data
de 12 mai 2007*)
Lege nr. 50 din 29/07/1991 (Lege 50/ 1991) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)privind apărarea împotriva incendiilor (actualizată până la
data de 29 iunie 2009*)
Lege pentru modificarea si complectarea Legii nr319/14.iulie 2006 a securitatii si sanatatii muncii

14.Bibliografîe ElectricignServiciul Tehnic
1. Electroenergetica - Manual pentru electricieni — editura AREL - Bucuresti 2009 dr.ing.dip1.Fita
Nicolae Daniel, dr.ing.dipl.Diodiu Lucian;
2. „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”
indicativ 17/201 l ;
3. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile
din literatura tehnică de specialitate);
4. Agenda electricianului, Editura tehnica, Autor ing.E.Pietrareanu;

5. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
7.Hotararea nr.11461/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca

de catre lucratori a echipamentelor de munca;
12
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15. Bibliografie Istalator Servicul Tehnic

1. Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si complectarile ulterioare
(capito;ul — spiyale)
2. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze — autori Stefan Vintila, Horia Busuioc;
3. Indrumator pentru lucrarile de instalatii sanitare interioare, autor 1 Dumitrescu;
5. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. Legea nr.3 07/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
7.Hotararea nr.11461/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca;

16. Bibioggfîe magaziner
- Legea 53 / 2003 — Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura
cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;
— Decretul 209/1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă.
— Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
- Ordinu 1M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Tematică magaziner
1.
Notiunea de gestionar: definitie si conditii privind angajarea gestionarilor.
2.
Raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, pentru incalcarea dispozitiilor legale cu privire
la gestionarea bunurilor.
3.
Drepturi si obligatii in legatura cu primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor din magazie.
4.
Nota de receptie si constatare diferente. Scopul si modalitatea de intocmire, circuitul documentului.

5.

Fisa de magazie. Scopul si modalitatea de întocmire, circuitul documentului.

6.

Inventarierea bunurilor: definire, scop obligativitatea efectuarii inventarierii

] 7. Inginer specialist gradul IA-A TI

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
2. O.U.G nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
3. Ordin nr.1.522/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei
Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.

4. Ordinul Ministrului Sănătăţii publice nr.308/2015 privind controlul prin verificare periodic a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.
18. Bibliografie Medic Primar în specialitatea Radiologie si Imagistică Medicală
Societatea de Radiologie şi Imagistică medicală din România (*sub redacţia Sorin M. Dudea) Radiologie şi Imagistică Medicală-Indrumător de
13

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA
.

.

' Buluurrdul

L i v i u R e b r e a n u . N r . 1 5 6 l'lmişnm'a, j u d . ' l ' i m i s . ("od Postal 3 0 0 7 2 3

' (\Ud Fiscul 4663448

.

.

' Tulcfun + 4 0356 4 3 3 | | | '

Fiu HI 0256 436056

- e-mml. Judetean 'u hospunro ' \\ \\ \\ .hosptmro

A N ÎVlCS

:

unim-unuia.

' “““" …" '“
CICLUL-l IH“

studiu pentru pregătirea în specialitate, Vol. I şi Vol. II, Ed. Medicală, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973—
39-0797—8 (2 volume).

19. Bibliografie Medic Specialist în specialitatea Neurochirurgi_e
1.E.P.Cioiî1,C.CiotiJ (sub.red)—Pediatria,Ed.Med, 2001- A.V Ciurea (cap.l7).
2.Al.Constantinovici, A.V.Ciurea- Ghid Practic de Neurochirurgie- Ed.Med,1998
3.L.Dănăîlă- Tratamentul tumorilor cerebrale , Ed.Acad.Rom, 1993

4.M.S.Greenberg- Handbook of Neurosurgery, 3rd and late ed.,Greenberggraphics Inc 1994 and late.
5.H.H.Schmideck and WH. Sweet-Operative NeurosurgicalTechniques, 3rd edandlate,W.B. Saunders
Company 1995
6.J.R.Youmans,-Neurological Surgery,4th ed. and late, W.B.Saunders Company 1995
7.Journal of Neurosurgery-revista
S.Romanian Neurosurgery—revista

20. ţibliograâe medic specialist medicină de urgentă UPU-SMURD
Judith E. Tintinalli, J. Stephan Stapczynski, 0. John Ma: Manualul Tintinalli pentru Medicina de
l.
Urgenţă — Ghid pentru studiu comprehensiv, ediţia a VIII-a, vol. I şi vol. II
Consiliul European de Resuscitare: Ghidurile de Resuscitare 2015 — traducere Consiliului Naţional
2.
de Resuscitare din România
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii— Titlul IV — Sistemul naţional de asistenţa
3.
medicală de urgenţă şi de prim-ajutor calificat
OMS nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a
4.
urgenţelor actualizat

LI. Bibliografie medic specialist specialitatea chirurgie plastica“ si reparatorie
1. Gray*s Anatomy
2. J .G. McCarthy -Plastic Surgery, Ed. W.B. Saunders
3. R. Tubiana -La main

4. 6.5. Georgiade, N.G. Georgiade, R. Riefkohl, WJ . Barwick -Textbook of Plastic, Maxillofacial and
Reconstructive Surgery, Ed. Williams&WiI kins
5. D.P. Green — Operative Hand Surgery, Ed. Churchill Livingstone
6. E.M. Acfiauer, E. Eriksson, B. Guyuron, J.J. Coleman, R.C. Russell, C.A. Voucher Kolk -Plastic Surgery
indications, operations and outcomes, Ed. Mosby
7. J.A. Boswick -The Art and Science of Burn Care, Ed. Aspen Publishers, Inc.

8. D. Herndon -Tota1 Burn Care, Ed. W.B. Saunders
9.. B. Stranch, L.O. Vasconez, Ei. Hall Findlay —Grabb's Encyclopedia of Flaps, Ed. Little, Brown&Co.
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