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Nr.15950/14.03.2022
ANUNȚ
Concurs pentru posturi contractuale
Spitalul Clinic Județean dc Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea
postului vacant pe perioadă nedeterminată/ perindă determinată:
Compartiment Juridic:
Consilier Juridic grad IA (S) (6 ani si 6 luni vechime în specialitate) perioada nedeterminata - 1 post
Compartiment Relații cu Publicul:
Referent de specialitate gradul II (S) (3 ani si 6 luni vechime in specialitate) perioada determinata - 1 post
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
• 18.03.2022 -publicare anunț
• 21.03.2022 - 01.04.2022 - preluare dosare, Birou RUNOS camera A l 5 (program: O90 0-1 100, 14 00- 1500)
• 04.04.2022 afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la
concurs (se vor afișa cu mențiunea admis sau respins)
• 05.04.2022 depunerea contestațiilor selecției dosare concurs până la ora 1200
• 06.04.2022 - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale selecției dosare concurs (ora 15 30 )
• 08.04.2022 ora 1Q()O proba scrisă (seva afișa ulterior planificarea)
• 11.04.2022 până la ora 15 30 afișare rezultate probă scrisă
• 12.04.2022 până la ora 120f)-depunere contestații probă scrisă
• 13.04.2022 până la ora 15 30 soluționare și afișare contestații, afișare rezultate finale probă scrisă până la
ora 153 0
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14.04.2022 proba practică/proba de interviu, ora și locul de desfășurare vor fi anunțate ulterior de
comisia de concurs a fiecărui loc de muncă
15.04.2022 afișare rezultate proba practică/proba de interviu ora 15 30
18.04.2022 până la ora 1200 - depunere contestații proba practică și proba de interviu
19.04.2022 - soluționare și afișare contestații proba practică și proba de interviu, afișare rezultate
finale până la ora 1530

Concursul constă în 3 etape successive, și anume:
Selecție dosare de înscriere
Proba scrisă-subiecte din tematica afișată
Proba practică / 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 Marioni Paulina telefon 0356433129
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, la
secretariatul comisiei de concurs (Birou RUNOS camera A l 5), telefon 0356433129, orele O9.0 0- 11 ?°, 14 00 15.00
Cei interesați vor depune la sediul 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, copie
certificate de naștere, copie certificate de căsătorie;
® 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-l 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;
• Taxă concurs- 50 lei;
• Taxa de concurs se achită la casieria unității, program :O830- IO30, 13 30 - 1500 ;

Mana
Ș.L.Dr.Bar
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BIBLIOGRAFIE

Bibliografia Consilier Juridic grad IA:
1. LEGEA NR.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificată si actualizată),
2. LEGEA NR.46/2003 privind drepturile pacientului (actualizat)
3. Ordinul NR. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003,
cu modificările și completările ulterioare.
4. LEGEA NR. 53/2003 Codul Muncii,
5. LEGEA NR.544/2001 privind liberul acces la informațiile publice,
6. CODUL CIVIL, cu modificările și completările ulterioare.
7. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ, cu modificările și completările ulterioare.
8. CODUL PENAL în vigoare, cu modificările și completările ulterioare
9. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ, cu modificările și completările ulterioare
10. LEGEA NR. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și
completările ulterioare.
1 1. Statutul profesiei de consilier juridic.
12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
13. Hotărârea Guvernului 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 public
14. Legea 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
15. Cunoștințe teoretice si abilitați practice pentru axploatarea calculatorului (PC) . Cunoașterea aplicațiilor
Microsoft, Word si Excel, precum si transmiterea datelor prin e-mail.

Bibliografie Referent de specialitate gradul II Relații cu Publicul
1.
2.
3.
4.
5.

LEGEA NR.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificată si actualizată)
Legea 46/21 .01 .2003 drepturile pacientului
Ordonanța 27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Hotararea 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public
6. Regulamentul Intern al spitalului afișat pe site-ul www.hosptm.ro
7. Regulamentul de Organizare si funcționare afișat pe site-ul www.hosptm.ro
8. Cunoștințe teoretice si abilitați practice pentru axploatarea calculatorului (PC) . Cunoașterea aplicațiilor
Microsoft, Word si Excel, precum si transmiterea datelor prin e-mail.
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