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                                                                                                   Nr.45631/26.10.2016 

 

                A N U N Ţ 
 

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: 

 

 1 post asistent medical generalist principal cu studii superioare (S) cu o vechime în 

specialitate de minim 5 ani: 

UPU-SMURD         - 1 

 

 1 post tehnician de radiologie și imagistică principal licențiat (S) cu o vechime în 

specialitate de minim 5 ani: 

Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală    - 1 

 

 1 post asistent medical generalist debutant cu studii superioare (S), fără vechime 

în specialitate: 

UPU-SMURD         - 1 

 

 16 posturi asistent medical generalist principal cu studii postliceale (PL) cu o 

vechime în specialitate de minim 5 ani, din care: 

Secția Clinică Cardiologie       - 1 

Compartiment Endocrinologie      - 1 

Secția Clinică Urologie       - 4 

Secția Clinică ATI        - 1 

Secţia Clinică ATI - Comp. ATI - Casa Austria    -         1 

Secția Clinică Obstetrică - Ginecologie I     - 2 

Compartiment Dializă peritoneală      - 1 

UPU-SMURD         - 2 

Sterilizare         - 1 

Ambulator Integrat – Cabinet Psihiatrie     - 1 

Bloc operator IV                                                                                 -         1 
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 3 posturi asistent medical de laborator principal cu studii postliceale (PL) cu o 

vechime în specialitate de minim 5 ani: 

      Laborator Clinic Analize Medicale     - 3 

 

 1 post asistent medical de radiologie principal cu studii postliceale (PL) cu o 

vechime în specialitate de minim 5 ani: 

Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală   - 1   

        

 7 posturi asistent  medical generalist cu studii postliceale (PL) cu o vechime în 

specialitate de minim 6 luni, din care: 
Secția Clinică Chirurgie Vasculară     - 1 

UPU-SMURD        - 3  

Secția Clinică Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă - 1    

Bloc operator IV        - 1  

Secția Clinică Obstetrică-ginecologie I    - 1  

  

 2 posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL), fără 

vechime în specialiatate, din care: 

Secția Clinică Urologie       - 1 

Compartiment Medicină Internă     - 1 

 

 1 post soră medicală cu studii medii (liceu sanitar), cu o vechime în specialitate de 

minim 6 luni: 

           Secția Clinică Chirurgie II              - 1 

 

 1 post de autopsier principal cu studii generale cu o vechime de minim 4 ani: 

 Serviciul de Anatomie Patologică     - 1 

      

 17 posturi infirmieră cu studii generale, cu minim 6 luni vechime in activitate şi 

curs de infirmiera, din care: 

Compartiment T.I.Coronarieni      - 2 

Secția Clinică Nefrologie       - 1 

Secția Clinică Gastroenterologie     - 1 

Secția Clinică Diabet, Nutriție și Boli Metabolice   - 1 

Secția Clinică Urologie       - 1 

Secția Clinică ATI – Comp. ATI - Casa Austria   - 1 

Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie I    - 1 

Secția Clinică Pediatrie – Comp.Cardiologie Infantilă  - 2 

Stația de Hemodializă       - 2 

UPU-SMURD        - 3 

Compartiment Chirurgie generală (Politraumatisme)  - 2 
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 2 posturi infirmieră debutanta cu studii generale, fără vechime în activitate, din 

care: 

Secția Clinică ATI-Compartiment ATI - Casa Austria                  -           1      

Compartiment Dializă peritoneală      -    1 

 

 23 posturi îngrijitoare cu studii generale, fără vechime în activitate, din care: 

Secția Clinică Cardiologie      - 2 

 Compartiment T.I.Coronarieni      - 1 

 Secția Clinică Chirurgie generală I     - 1 

 Secția Clinică Chirurgie generală III     - 1 

     Secția Clinică Chirurgie generală II     - 1 

 Secția Clinică Neurochirurgie      - 2 

     Secția Clinică Neurologie I      - 1 

 Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie I    - 2 

 Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie II    - 1 

 Secția Clinică Obstetrică-ginecologie II    - 1 

     Stația de Hemodializă                - 2 

 UPU-SMURD        - 1 

 Secția Clinică Chirurgie Plastică Microchirurgie   - 1 

                                               Reconstructivă 

     Secția Clinică Psihiatrie I       - 1 

 Bloc Operator I        - 1 

 Bloc Operator IV        - 1 

     Ambulator Integrat        - 2 

 Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul    - 1 

                                                cancerului  - Oncogen 

 3 posturi brancardier cu studii generale, fără vechime în activitate: 

Secția Clinică Neurologie II      - 1 

Bloc operator I                                                                               -         1 

Sectia Clinica ATI                                                                          -         1 

 

 1 post psiholog stagiar cu studii superioare cu diplomă de licență, fără vechime în 

specialitate 

 

 1 post registrator medical, studii medii cu diplomă bacalaureat cu vechime de 

minim 6 luni în specialitate şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului, pentru 

Serviciul de Evaluare si Statistică Medicala - punct de lucru: 

-  Ambulator Integrat – Cabinet Endocrinologie   - 1                                               

 

 1 post registrator medical principal, studii medii cu diplomă bacalaureat cu 

vechime de minim 4 ani în specialitate şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului, 

pentru Serviciul de Evaluare si Statistică Medicala - punct de lucru: 
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- Ambulator Specialitate pentru Studenți     - 1 

 1 post referent de specialitate gr. I - șef Birou Achiziții Publice Contractare, cu 

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea biroului şi vechime 

în specialitate de minim 2 ani. 
      

 1 post  referent de specialitate gradul III cu diplomă de licență și vechime în 

specialitate minim 6 luni: 

Birou Achiziții Publice Contractare     - 1 

                                                                              

 1 post muncitor calificat I – zidar – Serviciul Tehnic, cu studii generale şi 

diplomă/certificat/curs calificare în specialitate si vechime în specialitate minim 9 

ani. 

       

 3 posturi muncitor calificat IV – liftier – Serviciul Administrativ, cu studii generale 

şi Autorizaţie ISCIR- liftier ascensoare persoane si materiale, fără vechime în 

specialitate. 

 

 1 post șofer I cu școală generală și 3 ani vechime în activitate ca șofer – Serviciul 

Administrativ. 

 

 1 post muncitor necalificat - Serviciul Administrativ, cu studii generale, fără 

vechime în specialitate. 

 

Calendar organizare concurs: 
-  01.11.2016 - publicare anunţ; 

-  01.11.2016 - 14.11.2016 (inclusiv) până la ora 1500 preluarea dosarelor (program: 0900-

1100, 1300-1500); 

- 15.11.2016 - afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de 

participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins); 

-16.11.2016 - depunere contestaţii selecţie dosare concurs; 

-17.11.2016 - soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare; 

Proba scrisă - 23.11.2016, ora 1400 în Amfiteatrul A al spitalului; 

Afişare rezultate proba scrisă – 24.11.2016 pâna la ora 1500; 

Depunere contestaţii - 25.11.2016 pâna la ora 1500; 

Soluţionare contestaţii - 28.11.2016 pâna la ora 1500; 

Afişare rezultate finale proba scrisă - 29.11.2016 pâna la ora 1500; 

      Proba practică şi proba de interviu - 05.12.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi 

anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă. 

Afişare rezultate finale - 06.12.2016 pâna la ora 1500. 
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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. Seiler Felicia, din cadrul Serviciului RUNOS - 

       SCJUPBT, telefon 0356433129. 

Cei interesaţi vor depune la Serviciul RUNOS al unităţii, dosar de concurs care să cuprindă 

următoarele acte: 

- formularul de înscriere (după ce se completează se înregistrează la registratura unității); 

- copie act de identitate; 

- copie certificat naştere şi căsătorie (dacă este cazul); 

- copii ale diplomelor de studii (diplomă bacalaureat şi diplomă absolvire studii de   

  specialitate); 

- copie a Certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR vizat pentru anul 2016  

  (pentru posturile de asistent medical generalist/de laborator/de radiologie, psiholog, 

etc.); 

- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în    

  muncă; 

- adeverinţa tip carnet de muncă pentru atestarea vechimii după data de 01.01.2011; 

- cazierul judiciar (copie şi original); 

- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de  

  medicul de familie; 

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz,   

  recomandarea de la ultimul loc de munca; 

- 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, sau în 

copii legalizate. 

     Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS al unităţii, tel.0356433129. 

 

 

                                                    Manager, 

                                        Prof. Dr. Craina Marius 
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      BIBLIOGRAFIE 

 

       ASISTENT MEDICAL 

‘’Proceduri de nursing’’- autor  Lucretia Titirca  

  Vol I si vol II , editura Bucuresti 2007  

‘’Ingrijiri speciale acordate de catre asistenta medicala ‘’ 

  autor Lucretia Titirca , editura Bucuresti 2005 

 

    ASISTENT 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 

 

 

REGISTRATOR MEDICAL, REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL 

- Legea nr 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizata. 

- Ordin nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru 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 

 

            AUTOPSIER 

”Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre 

în vederea transplantului, cu modificările ulterioare; 

”HG 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003 privind 

manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului; 

”Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. 

 

          Muncitor calificat – zidar 

- Normativ privind alcătuirea și calculul structurilor de zidărie; 

- Instrucțiuni tehnice pentru stabilirea compoziției și prepararea mortarelor de zidărie și tencuieli C 17-71  

  INCERC; 

- Cartea zidarului – Davidescu și Rosoga; 

 

         ȘOFER  I 

- OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată cu modificările ulterioare; 

- HG nr.11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002. 

 

 

Muncitor calificat – liftier 

http://www.hosptm.ro/files/juridic/LEGEA%20nr%2095%20din%2014%20aprilie%202006.pdf
http://www.hosptm.ro/files/juridic/2013/ORDIN%20nr%201503%20din%202013.doc
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- 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 si hidraulice de persoane,de persoane si marfuri sau de marfuri cu 

comanda interioara; 

- Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sun presiune, instalatiilor de 

ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil; 

 - OMS 261/2007; 

 - Legea 477/2004-conduita personalului contractual. 

 

Referent gr. I- sef birou si referent gr.III - Birou achizitii 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. 

 

Psiholog stagiar 

 
1. DSM IV-TR, AXA I SI AXA II;  

2. CODUL DE DEONTOLOGIE AL PSIHOLOGULUI  

3. FLORIN TUDOSE, CATALINA TUDOSE, LETITIA DOBRANICI, ''TRATAT DE PSIHOPATOLOGIE SI PSIHIATRIE 

PENTRU PSIHOLOGI" , CAP.5 " DE LA SIMPTOM LA CADRUL CLINIC", EDITURA TREI, 2011 

4. DRAGOS CATALIN JIANU – „ELEMENTE DE AFAZIOLOGIE”, - AFAZIA BROCA, AFAZIA WERNIKE, EXAMINAREA 

LIMBAJULUI, EDITURA MIRTON 2001 

 

 

 

 

 

 

                                                     Manager, 

                                          Prof. Dr. Craina Marius 

 

  

 


