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ANUNȚ
Concurs pentru posturi contractuale
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează, în
conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, modificată și completată de H.G.
nr. 1027/20 14, OUG 183/2020 modificată cu Legea 33/2021, concursuri pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante perioadă nedeterminată si temporar vacante perioadă
determinată.
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doua posturi de îngrijitoare, Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice;
un post de asistent medical generalist (PL) perioadă determinată (6 luni vechime în
specialitate), Secția Clinică Pediatrie;
un post de asistent medical generalist (PL) perioadă determinată (6 luni vechime în
specialitate), Secția Clinică Cardiologie;
un post de psiholog clinician practicant (1 an vechime în specialitate), Centrul de
Hemodializă;
două posturi de îngrijitoare, Secția Clinică Obstretică și Ginecologie II;
un post de asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate), Secția
Clinică Obstretică și Ginecologie II;
un post de asistent medical generalist (PL) perioadă determinată (6 luni vechime în
specialitate), Secția Clinică Obstretică și Ginecologie II;
un post de infirmieră- perioadă determinată (6 luni vechime în specialitate), Secția
Clinică Nefrologie;
un post îngrijitoare, Secția Clinică Nefrologie;
un post de infirmieră debutantă, Secția Clinică Chirurgie Plastică Reparatorie și Arși
Grav;
un post de asistent medical generalist (PL) perioadă determinată (6 luni vechime în
specialitate), Secția Clinică Chirurgie Plastică Reparatorie și Arși Grav;
un post asistent medical principal (PL) minim 5 ani vechime în specialitate) grad
principal Secția Clinică Chirurgie Plastică Reparatorie și Arși Grav;
un post de asistent medical principal (PL), Cabinet Ortopedie și Traumatologie (minim 5
ani vechime în specialitate) grad principal Ambulator Integrat;
un post de asistent medical principal (PL), Cabinet Chirurgie Plastică Estetică și
Microchirurgie (minim 5 ani vechime în specialitate) grad principal Ambulator
Integrat;
un post de asistent medical debutant (PL), Cabinet Chirurgie Generală Ambulator
Integrat;
un post de asistent medical debutant (S), Cabinet Obstretică și Ginecologie Ambulator
Integrat;
un post de asistent medical debutant (PL), Cabinet Dermatovenerologie Ambulator
Integrat;
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un post de muncitor calificat 1 - liftier-studii medii, certificat montator, reglor și
depanator de ascensoare (minim 9 ani vechime în meserie), Serviciul Tehnic;

Condiții generale de participare pentru toate posturile:
<
are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
<
cunoaște limba română, scris și vorbit;
<
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
<
are capacitatea deplină de exercițiu;
<
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
<
îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului;
<
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.
Calendar Organizare Concurs
• 05.07.2021 -publicare anunț
• 06.07.2021-19.07.2021-preluare dosare ,Serviciu RUNOS camera A l 5 (program:
O900 -1 100 , 1 400 - 1 5 00)
• 21.07.2021 afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii
condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea admis sau respins)
• 22.07.2021 depunerea contestațiilor selecției dosare concurs până la ora 12 00
• 23.07.2021-soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale selecției dosare
concurs (ora 15 30 (
• 28.07.2021 ora IO00 proba scrisă în Amfiteatrul B
• 29.07.2021 până la ora 15 ()0 afișare rezultate probă scrisă
• 30.07.2021 până la ora 1 200 -depunere contestații probă scrisă
• 02.08.2021 până la ora 15 00 soluționare și afișare contestații
• 02.08.2021 afișare rezultate finale probă scrisă până la ora 15 30
• 04.08.2021 proba practică și proba de interviu, ora și locul de desfășurare vor fi
anunțate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
• 05.08.2021 afișare rezultate proba practică/proba de interviu ora 15 00
• 06.08.2021 până la ora 1 2 00 -depunere contestații proba practică și proba de interviu
• 09.08.2021 până la ora 15 00 soluționare și afișare contestații proba practică și proba
de interviu.
• 10.08.2021 Afișare rezultate finale până la ora 15 0Q.
Concursul constă în 3 etape successive, și anume:
Selecție dosare de înscriere
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Proba scrisă-subiecte din tematica afișată
Proba practică și proba de interviu
Probele se susțin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice și probei de
interviu.
Secretar comisii de concurs Seiler Felicia telefon 0748331 149
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a 111-a, la sediul Spitalului Clinic Județean de
Urgență Pius Brînzeu Timișoara, la secretariatul comisiei de concurs-Serviciul RUNOSSCJUPBT, telefon 0356433129 , orele O9.oo -l l . 00 , 14 00 - 15. 00
Cei interesați vor depune la Serviciul RUNOS al unității ,dosarul de concurs, care să cuprindă
următoarele acte:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să
ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-1 facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință 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;
• condiții specifice îngrijitor curățenie:
- absolvent școală generală (8 clase)
• condiții specifice asistent medical generalist (PL/S)
a) absolvent de liceu (12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare
de scurtă durată postliceale de specialitate, certificate de membru și adeverință pentru
participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor,
Asistenților Medicali din România
b) aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
• condiții specifice psiholog practicant:
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
b) studii universitare de mașter, specializarea Psihologie clinică și psihoterapie, formă
de învățământ cu frecvență, durată de 2 ani (cu examen de disertație promovat);
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c) atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică eliberat de Colegiul
Psihologilor din România;
d) vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an.
condiții specifice infirmieră:
- școală generală, copie a certificatului de calificare infirmier finalizat, 6 luni vechime
în funcția de infirmier.
Taxă concurs- 20 lei, pentru posturile de infirmieră, îngrijitoare, muncitor calificat;
Taxă concurs- 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs;
Taxa de concurs se achită la casieria unității, program:O8 30 - IO30 , 13 -15 00 ;

Manager
Asist.Univ.Dr.Pătrascu Rauk
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BIBLIOGRAFIE
Bibliografie asistenți medicali generalisti
Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenții medicali - Ghid de nursing Lucretia Titirca
Ghid de nursing — cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale - Lucretia Titirca
Proceduri de practica pentru asistenții medicali generalisti, Ordinul 1142/2013
îngrijiri speciale acordate pacientilor de către asistenții medicali - Lucretia Titirca
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare - Anexele 3, 4 si
Capitolul 11-13, 14
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3, 4 si 5
Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
medicale
Legea nr. 46/2003 — privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
ulterioare
Tematică și bibliografie îngrijitoare
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare— Anexele 3 si 4
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Nonnelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3 si 4
Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
medicale
Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
ulterioare
Note de curs - Programul National de pregătire a infirmierelor - O AMGMAMR 2012
Tehnica îngrijirii bolnavului - Lucretia Titirca
Tematică
Drepturile pacientului
Comunicarea - îngrijitoare - pacient;
îngrijitoare - echipa de îngrijire;
îngrijitoare - aparținători
Noțiuni de asepsie si antisepsie
Circuitele funcționale intr-un spital
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Curățenia si dezinfectia intr-un spital
Reguli de intretinere a ustensilelor de curățenie
Criterii de păstrare si utilizare corecta a dezinfectantilor
Norme generale privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale
Norme generale privind gestionarea deșeurilor menajere si a celor rezultate din
activitatile medicale

Bibliografie psiholog practicant
•
•
•
•

“Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi” Florin Tudose, Cătălina Tudose,
Letiția Dobranici, Editura Trei, București 2011;
“Tratat de Psihopatologie”, Enăchescu Constantin, Editura Polirom Iași, 2005;
“Tulburările de personalitate” Mircea Lăzărescu, Aurel Nireștean, Editura Polirom, 2007;
“Manual de consiliere”, Richard Nelson-Jones, Editura Trei, 2009.

Tematică și bibliografie infirmiere
•
•
•
•
•
•

Note de curs - Programul National de pregătire a infirmierelor - OAMGMAMR 2012
Tehnica Îngrijirii bolnavului - Lucretia Titirca;
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare - Anexele 3 si 4;
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3 si 4;
Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
medicale;
Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
ulterioare;

Tematică infirmiere
•
•

•
•
•
•
•
•

Drepturile pacientului
Comunicarea - infumiera - pacient;
- infirmiera - echipa de ingrijire;
- infumiera - apartinatori
Noțiuni de asepsie si antisepsie
Circuitele funcționale intr-un spital
Curățenia si dezinfectia intr-un spital
Reguli de intretinere a ustensilelor de curățenie
Criterii de păstrare si utilizare corecta a dezinfectantilor
Norme generale privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei
medicaleNorme generale privind gestionarea deșeurilor menajere si a celor rezultate din
activitatile medicale
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• Alimentația si tehnici de alimentare
• Transportul lenjeriei
• Transportul alimentelor
• Transportul pacientului
• Patul si anexele patului
• Poziția pacientului in pat
• Mobilizarea pacientului
• Metode de imobilizare
• Toaleta generala si parțial
• Prevenirea escarelor
• Captarea produselor fiziologice si patologice
Bibliografie liftier:
•

Aurel Ciocaltea- Vasilescu, Mariana Constantin: Lacatuserie mecanica, Modulul 1Documentatie tehnica-Editura CD PRESS, 2010
• Mariana Constantin, Aurel Ciocaltea- Vasilescu: Adsamablarea structurilor metaliceEditura CD PRESS, 2010
• Mariana Constantin, Aurel Ciocaltea-Vasilescu-Sisteme mecanice- Mentenanta
sistemelor mecanice- Editura CD PRESS, 2010
• Hotararea de Guvern nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptiea
lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora
• Hotararea de Guvern nr.51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a
lucrarilorde montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a
capacitatilor de producție.
• Legea 3 1 9/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
• Legea 307/2006 privind apararea Împotriva incendiilor

Manager
Asist.Univ.Dr.Pătrașcu Râul

