
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA,

Str.Hector nr.l , organizează concurs/examen conform Legii nr.153/28.06.20 17 şi H.G. nr. 286/23 martie 20 Il
modificat prin Hotărârea OI. 1027/11.11.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioada
nedeterminata:

• l post auditor gradul II la Compartimentul Audit

• 2 posturi ope rator, controlor date I la Serviciul Achizitii Publice Contractare + Informatica

• 1 post portar la Serviciul Administrativ

Condiţii generale de participare:
Cand id aţi i trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiţii :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementatăde prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) 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 ;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru să v â rş i re a unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicăînfăptu i rea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săv ârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare conform Ordinului M.S. nr. 1470/20.10.2011 pentru:
• auditor gradul II - diploma de licenta, un an vechime in specialitate

• operator controlor date 1- diploma de bacalaureat, 6 ani si 6 luni vechime in activitate

• portar-diploma de absolvire a scolii generale

În vederea participării la concurs candidatul depune la Serviciul Resurse Umane următoarele:

cerere de înscriere la concurs adresată conducătoruluispitalului
copia actului de identitate
copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor

specifice ale postului
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
cazieruljudiciar eliberat pentru CONCURS
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de famili e
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului cu menţiunea - APT PENTRU CONCURS
curriculum vitae in limba romana

Copiile actelor 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 legaIizate.



Condiţiile specifice de ocupare a posturilor vacante şi bibliografia de concurs/examen se pun la dispoziţia

candidaţilor de către Serviciul Resurse Umane şi se află pe site-uI unităţii noastre, Spitalul Clinic
Municipal de Urgenţă Timişoara.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: la sediul spitalului din strada Hector nr.l.
Proba scrisă: - in data de 20.03.2018, ora 9,00
Proba de interviu: - in data de 20.03.2018 ora 12,00.
Ultima zi de înscriere la concurs este 12.03.2018, la sediul spitalului din Str.Hector nr.l.
Date contact: tel. 0256/221553.
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