ANUNŢ
Concurs pentru posturi contractuale
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, la sediul institutiei
Bdul.Liviu Rebreanu, nr.156, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi temporar vacante perioadă determinata
CABINETE DIABET ZAHARAT ȘI BOLI METABOLICE
Asistent medical generalist (minim 6 luni vechime in specialitate)( PL) perioadă determinată
1 post
CHIRURGIE VASCULARA
Asistent medical generalist (minim 6 luni vechime in specialitate)( PL)perioadă determinată
1 post
SECTIA CLINICĂ NEUROCHIRURGIE
Asistent medical generalist (PL) (minim 6 luni vechime în specialitate) perioadă determinată
1 post
Infirmier (G)(minim 6 lunivechime în specialitate) perioadă determinată
1 post
UPU-SMURD
Asistent medical generalist principal (minim 5 ani vechime in specialitate) (PL)perioadă determinată
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
 03.06.2022-publicare anunț
 06.06.2022 – 10.06.2022 –preluare dosare, subsol Ortopedie, Camera S50 (langă Medicina Muncii)
(program:0900-1100, 1400-1500)
 15.06.2022afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la
concurs(se vorafișa cu mențiunea admis sau respins)
 16.06.2022depunerea contestațiilor selecției dosare concurs până la ora 1200
 17.06.2022 -soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale selecției dosare concurs(ora 1530)
 21.06.2022 ora 1000 proba scrisă (Amfiteatrul A/B)
 22.06.2022până la ora 1530afișarerezultate probă scrisă
 23.06.2022până la ora 1200-depunere contestații probă scrisă
 24.06.2022până la ora 1530soluționare și afișare contestații, afișare rezultate finale probă scrisă până
la ora 1530
 27.06.2022 proba practică și proba de interviu, orași locul de desfășurare vor fi anunțate
ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă
 28.06.2022 afișare rezultate proba practică/proba de interviu ora1530
 29.06.2022 până la ora 1200-depunere contestații proba practică și proba de interviu
 30.06.2022- soluționare și afișare contestații proba practică și proba de interviu, afișare rezultate
finale până la ora 1530
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Concursul constă în 3 etape succesive, și anume:
- Selecție dosare de înscriere
- 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 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 (subsol Ortopedie, Camera S50 (langă Medicina Muncii)), telefon
0356433129 , orele 09.00-11.00, 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 autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 copie certificate nastere, certificate casatorie (daca este cazul);
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 copie a certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., avizul anual de la
O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru posturile de asistent medical generalist/de laborator/de radiologie,
psiholog, kinetoterapeut, etc.)
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă 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 unităţile sanitare
abilitate;
 curriculum vitae;
 Pentru posturile de asistent medical generalis/principal: PL
- absolvent de liceu (12 clase) cu diploma de bacalaureat, studii de scurtă durată postliceale de specialitate,
documente doveditoare vechime 6 luni/5 ani în funcția asistent medical, certificate de membru și adeverință
pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților
Medicali din România;
- aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
 Pentru posturile de infirmier
- absolvent școală generală, copie a certificatului de calificare infirmier finalizat, 6 luni vechime în funcția de
infirmier;



Taxă concurs- 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs;
Taxa de concurs se achită la casieria unității. program: 0830-1030, 1330-1500 ;

Șef Serviciu RUNOS,
Ec.Pepici Mihaela

Manager,
Ș.L.Dr.Barac Sorin
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Bibliografie asistenți medicali generalist
1. 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. Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – Anexele 3, 4 si Capitolul II – 13, 14
6. Ordinul nr. 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private
7. Ordinul 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
Tematică și bibliografie infirmiere:
1. Note de curs – Programul National de pregatire a infirmierelor – OAMGMAMR 2012
2. Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca;
3. Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – Anexele 3 si 4;
4. Ordinul 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. Ordinul 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 infirmiere:
1. Drepturile pacientului
2. Comunicarea – infirmiera – pacient;
– infirmiera – echipa de ingrijire;
– infirmiera – apartinatori
3. Notiuni de asepsie si antisepsie
4. Circuitele functionale intr-un spital
5. 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 medicaleNorme
generale privind gestionarea deseurilor menajere si a celor rezultate din activitatile medicale
9. Alimentatia si tehnici de alimentare
10. Transportul lenjeriei
11. Transportul alimentelor
12. Transportul pacientului
13. Patul si anexele patului
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14. Pozitia pacientului in pat
15. Mobilizarea pacientului
16.Metode de imobilizare
17. Toaleta generala si partial
18. Prevenirea escarelor
19. Captarea produselor fiziologice si patologice
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