
ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE PE
PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

SPIT ALUL C LIN IC MU NICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA,

Str.Hector nr.I. organizează concurs/examen conform Legii nr.153/28.06.20 17 şi H.G. nr. 286/23 martie
20 Il modifi cat prin Hot ăr â rea nr. 1027/11.11.201 4 pentru ocuparea u rmătoare lor posturi vacante, pe
perioada ned eterminata:

I post analist IA S Serviciul Achizitii Publice Contractare si Informatica j
'1 posturi asistent labor ator principa l PL Laboratorul de Analize Medicale
I post asistent laborator principa l PL Serviciu l Anatomie Patologica I
1 post asistent m edic al principal PL ..Sc..:tia Clinica Neonatologie. eutrofici

1 I post asistent medical debutant PL Ambulatoriul de Stomatologie

asistent
.

I post medical debutant PL Bloc operator J

2 postu ri asistent medical debutant PL Sect ia Clinica Oncologie Med icala

I post asis tent I medical debutant PL Sectia Cl inica Neonatologie, eut roflci- Sectia Clinica ATI I4 posturi asistent medica l debutant PL
.

1 post asistent medical debut ant PL Sectia CIinica Hematologie
, posturi I asistent medical princi pal PL Sect ia Clinica AT I l- .-
:2 posturi as istent medical pr incipal PL Sectia Clinica ATI II
~ medi cal principal Sectia de Recuperare, Medic ina Fizica si Balneolo gie

-
post asistent PL

I post asistent med ical principal PL Sectia Clinica Radioterapie
I post I asistent medical principal PI. Servode preven ire a infect iilor asoc iate asist. med.

::. posturi asistent medical 1 S Compartimentul Gastroenterologie

:2 posturi asiste nt medical PL Sectia Clini ca ATI I

I asistent med ical Sectia Clinica ATJ II
.-

post I'L
I post asist ent I medica l PL Sectia Clinica AT I i-ur sI ( lI l~i ta t e de trans fuzii)

I post as iste nt medical PL Sectia Clinica Hematologie

I post I asistent med ical S I Sec tia Clinica Obste trica-G inecologie IV, sala de nastere
!---

I Sectia Clinica O RLl post asis tent medi cal PL
. .

2 posturi asistent radio log debutant PL Laborator Radio terapie
posturi brancardier Activitat i comune pe spital . Sec tia Clinica ATI 1

-
3 G
I post economist specialist IA S Serviciul Financiar

I pos t infirmiera I de butan ta G Blocul Operator V

i11 fi rmiera Sectia Clinicn Oncologie Medicala
.-

I post debutanta G
I post in fi rm iera C Ambulatorul integra t de Balneofi ziorerapie

rr post infi rmiera G Sectia AT I II

S posturi inrirmiera G Sectia Clinica AT I 1

I post infirrniera G Sectia Clinica Neonatologie, Corup.terapie intensiva

I post infirmiera G Sectia Cl inica Obstetrica-G inecologie J obstetrica

I post inginer 1 S Serviciul Te hnic

ingrijitor I . Farmac ia nr.2-p unct de lucru JG Decembrie 1()~l)
--

I post curatenie G
I post îngrij itor I curatenie G Sectia Chirurgie Ge nera la I
I post ~ îngrij itor curatenie G Sectia Clinica .Hematologie
I post 1îngrij i tor curatenie G Sectia Medicina Interna
1 P OSl muncitor necalificat G Serviciul Aprov izionare-Transport



2 posturi muncitor [V Zugrav G Serviciul Tehnic

l post referent de spec debutant S Ser viciul Achizitii Publice Contractare si Informati ca

I I post 1 referent de spec debutant S Servic iul-RUNOS
- -~

Serviciul Aprov izion are- Transport -- 1I post referent de spec IlJ S
1 post registrator medical debutant i\l Laboratorul de Analize Medicale

J post registrator medical debutant M Sectia Clinica Radioterapie
----

I post reg istrator I medical M Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

1
--

post Sef form atie paza G Serviciul Administrativ

I I post , Sef Serv Gradul 1/ S Serviciul de evaluare si stat istica medicala I
I post Sofe r I M /G Serviciul A prov izionare-Tra nspo rt

I post tehnician radiol-irnag principal S Ambulatoriul Stomatologie --J
-

Condiţii generale de participare:
Cand idaţ i i trebu ie sa îndep l i nească urmatoarele condiţii :

a) are cetăţen ia română, cetăţen ie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa rţ i nâ n d

S paţ i u l u i Economic European ş i dom iciliul în România;
b) cunoaşte limba român ă , scris ş i vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate d eplină de exerc i ţ i u;

e) are o stare de sănătate co respu nzătoare postulu i pentru care can d i dează , a resta tă pe baza
adeveri nţei medic ale eliberate de medicul de familie sau de unităţil e sanitare abi litate;
1) î ndep l i neşte co nd i ţ ii le de studii ş i, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
ce r i n ţe lo r postul ui scos la concurs;
g) nu a fost cond amnată defini tiv pentru să v â rşi rea unei infractiuni contra umanităţii , contra statului
ori contra a utor i tăţ i i , de servic iu sau în l egătură cu serviciul. care împ ied i că în făptuirea j ustiţ ie i, de
fals ori a unor fapte de coru pţ ie sau a unei infrac ti uni săvârş i te cu i n tenţi e. care ar face-o
in compatibil ă cu exerci tarea fun cţi ei , cu exce p ţ ia s i tuaţ ie i În care a intervenit reabilitarea.

Con d i ţ i i de participare conform Ordinului M.S . nr, 1470/20.10.2011 pentru:
Sef serviciu, Gradul 1I- Diploma licenta, vechime de minim 5 ani în spec ialitate,
Analist IA-Diploma licenta in specialitate, vechime de minim 6 ani si 6 luni in activitatea de
informatica(experienta in personal salarizare);
Economist specialist IA-Diploma de licenta, minim 6 ani si 6 luni vechime in spec ialitate
Inginer I-Dipl oma de licenta in specia litatea inginerie medicala, minim 3 ani si 6 luni vechime
in specialitate
Referent de specialita te III-Diploma de licenta, minim 6 luni vechime in specialitate
Referent de specia litate debutant-Diploma de licenta, fara vechime in specialitate
Tehnician de radiologie si imagistica medicala principal licentiat(S)-Dipl oma de licenta,
minim 5 ani vechime în spec ialitate, certifi cat de grad principal
Asistent medical/laborator principal PL-Diploma de şcoa lă po stli ceală san i tară, minim 5 ani
vechime în specialitate, certificat de grad principal
Asistent medical PL-Dipl oma de şcoa lă post l icea lă san i ta ră , minim 6 luni vechime in
spec ialitate
Asistent medical/radiolog debutantă PL-LJiploma de şcoa lă postliceal ă san i tară, fara vechime
in specialitate
Asistent medical S-Dipl oma de licenta in specialitate, minim 6 luni vechime În specialitate
Registrator medical-D iploma de studii medii si cunost inte de utilizarea calc ulatorului, minim 6
luni vechime in specialitate
Registrator medica I debu tant-Di ploma de stud i i medi i si cunost inte de uti Iizarea
calculatorului, fara vechime in specialitate
Infirrni era- scoala genera la, minim 6 luni vechime În activ itate, curs de infirmiere
Infirrnier ă debutantă-Ş coal ă generala, fara vechime in activitate



Ingrijitor curatenie, brancardieri-Ş coal ă genera la, fara vechime in act ivitate
Sef formati e paza- Diploma de bacalaureat, atestat agent de paza/securitate), muum 10 ani
vechime in spec ialitate
Muncitor calificat IV, zugrav-cu studii genera le, fara vechime in activita te
Şofer 1- Diploma de baca laureat sau diploma de absolvire a scolii generale, permis de conducere
catego ria B si C, cazier auto, minim 3 ani vechime in spec ialitate

În vederea pa rt i cipă r i i la concu rs candidatul depun e la Serviciul Resurse Umane următoa re l e :

cerere de Înscriere la concurs adresată conducătoru l ui spitalului
copia actului de identitate
copia documentelor care să ateste nivelul studiilor ş i ale altor acte ca re atest ă

efectuarea unor spec i a l iz ări , precum ş i copiile documentelor care atestă îndeplinirea
con d iţ i i lor specifice ale postului
copia carnetului de muncă , co n form ă cu originalul sau, d u pă caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea În muncă, În meserie ş i /sau În specialitatea studiilor
cazieru l j udiciar eliberat pentru CONCURS
adeverinţă med ica lă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, e l i be ra tă de medic ul de
familie cu cel mult 6 luni anter ior deru l ăr ii concursului cu menţiunea - APT PENTRU
CONCURS
curriculum vitae

Copiile acte lor prevăzute mai sus se p rez i n tă Însoţite de documentele originale, care se ce rt ifică

pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de conc urs, sau în copii legalizate.
Cond iţi i le spec ifice de oc upare a posturilor vacante ş i bibliografia de concurs/examen se pun la
dispoz iţia cand i daţ i lo r de către Servic iul Resurse Umane şi se afl ă pe site-ul unităţii noastre,
Spitalul Clinic Municipal de Urgen ţă Ti mişoara.

Data, ora ş i locul de desfăşu rare a conc ursului :Pentru personalul sanitar in Amfi teatrul de ta
Clinicile Noi din strada Gheorg he Dima nr.5 ; pentru personalul TESA , la sediul sp italului din
strada Hecta r n 1". 1.
Proba sc r i să : - in data de 28.11.2017, ora 9,30
Proba de interviu: - in data de 28.11.2017 ora 12,30.
Ultima zi de însc riere la concurs este 21.11.2017 pentru posturile vacante .. Ia sediul spitalului din
Str.Hector nr.l .
Date contact: tel. 0256/22 1553 .

MANAGER,
DR.OPREA MAR 1A-OLJMPIA

ŞEF SERVo RUNOS
I N G. TANĂSESCU VALE NTrNA

{f'


