
\ IN Jaf
SPIT A UL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA,

Str.Hector nr.l , organizează concurs/examen conform Legii nLI53/28.06 .20 17 şi H.G . nr. 286/23 martie 2011
modificat prin Hotărârea nr. 1027/1 1.11.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioada
nedeterminata:

1 post
asistent medical nutritie si

licentiat debutant SSD Bloc Alimentar ORL
dietetica

1 post
tehnician de radiologie si

licentiat SSD Laborator Clinic de Radiolog ie si Imagistica Medicala
lrnaqistica

1 post tehnician de laborator clinic principal SSD Serviciul de Anatomie Patologica

1 post asistent medical PL Compartimentul de Geriatrie si Gerontologie

3 posturi asistent de radiologie debutant PL Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

1 post asistent medical debutant PL Laborator T.E.1.

1 post asistent medical PL Sectia Clinica Chirurgie Generala II (Oncologica)

1 post asistent medical PL Sectia Clinica de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

1 post asistent medical PL Sectia Clinica Neonatologie-Compartiment Eutrofici

1 post asistent medical PL Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie III I

1 post asistent medical debutant PL Sectia Clinica Oftalmologie

1 post asistent medical debutant PL Sectia Clinica Oncologie Medicala

1 post asistent medical PL Sectia Clinica Oncologie Medicala

1 post asistent medical principal PL Unitatea de Transfuzi i II

1 post registrator medical debutant M Sectia Clinica Radioterapie

1 post registrator medical debutant M Unitatea de Prim iri Urgente

2 posturi infirmiera debutanta G Unitatea de Prim iri Urgente

1 post ingrijitoare curatenie G Unitatea de Prim iri Urgente

2 posturi infirmiera debutanta G Ambulatorul de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

1 post bucatar G Bloc Alimentar Clinicile Noi

1 post infirmier debutant G Bloc Operator I

1 post infirmier debutant G Bloc Operator V

1 post infirmiera G Compartiment Gastroenterologie

1 post infirmiera debutanta G Compartiment Medicina Munc ii

1 post ingrijitoare curatenie G Compartiment Medicina Muncii

1 post ingrijitoare curatenie G Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

1 post ingrij itoare curatenie G Sectia Clin ica Cardiologie

2 posturi ingrijitoare curatenie G Sectia Clinica Medicina Interna

1 post infirmiera G Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie I -Sala de nastere

1 post infirmiera G Sectia Clinica Oftalmologie

1 post garderobiera G Sectia Clinica Oftalmologie

2 posturi ingrijitoare curatenie G Sectia Clinica Oftalmolog ie

1 post infirmiera debutant G Sectia Clinica Oncologie Medicala

1 post brancardier G Unitatea de Prim iri Urgente



Conditii generale de participare :
Cand id aţ i i trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiţii:

a) are cetăţen i a română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţ i nând Spaţ iului Economic European ş i

domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate depl i nă 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 unit ăţile sanitare abilitate;
f) îndep l i neşte condiţii le de studii ş i , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cer i n ţe l o r postului scos la concurs;
g) nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârş i rea unei infractiuni contra umani t ă ţ ii , contra statului ori contra au torită ţ i i, de serviciu sau în
l egătură cu serviciul, care împiedică înfăptu i rea just i ţ iei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni s ăvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibil ă cu exercitarea fun cţiei , cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii de participare conform Ordinului M.S. nr, 1470/20.10.2011 pentru:
Asistent nutritle si dietetica (SSD)-Diploma de licenta in specialitate, fara vechime în specialitate
Tehnician de radiologie si imagistica medicala Iicentiat (SSD)-Diploma de licenta in specialitate, minim 6 luni vechime în specialitate,
Tehni cian de laborator clinic principal (SSD)-Diploma de licenta in specialitate, minim 5 ani vechime în specialitate, certificat de grad
principal
Asistent medical principal PL-Di ploma de şcoală postliceală sani tară, minim 5 ani vechime în specialitate, certificat de grad principal
Asistent medical PL-Diploma de şcoală postliceal ă san i tară, minim 6 luni vechime în specialitate
Asistent medical de radiologie debutant PL-Diploma de şcoală postIiceal ă san ita ră in specialitatea radiologie, fara vechime în specialitate
Asistent medical debutant PL - Diploma de şcoală postl i ceal ă san i tară, fara vechime în specialitate
Registrator medical debutant-Diploma de studii medii si cunostinte de utilizarea calculatorului, fara vechime in specialitate
Intirmiera-scoala generala, minim 6 luni vechime în activitate, curs de infirmiere
Intirmicră debutantă-Ş coală generala, fara vechime in activitate
Ingrijitoare curatenie, brancardier-Şcoală generala, fara vechime in activitate
Muncitor calificat IV(Bucatar)- Certificat de calificare in meserie, fara vechime in meserie
Garderobiera-Diploma de bacalaureat sau Şcoală generala, fara vechime in activitate

In vederea part icipăr ii la concurs candidatul depune la Serviciul Resurse Umane urm ătoarele :

cerere de Înscriere la concurs ad resată conducătorul u i spitalului
copia actului de identitate
copia documentelor care să ateste nivelul studiilor ş i ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări , precum ş i copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului
copia carnetului de muncă, confo rmă cu originalul sau, du pă caz, o adeveri n ţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor
cazierul j udiciar eliberat pentru CONCURS
adeve ri n ţ ă medicală care să ateste starea de sănă tate corespunzătoare, e li berată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulă ri i

concursului cu menţiunea - APT PENTRU CONCURS
curriculum vitae in limba romana

Copiile actelor prevăzu te mai sus se prez intă în soţite de documentele originale, care se cer ti fi că pentru conformitate cu originalul de către

~ secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Condiţ i i l e specifice de ocupare a posturilor vacante şi bibliografia de concurs/examen se pun la dispoziţi a cand i d aţ i lor de căt re Serviciul
Resurse Umane şi se a flă pe site-ul un i tăţii noastre, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Tim işo ara.

Data, ora ş i locul de desfăşu rare a concursului: in amfiteatrul de la Clinicile Noi, din strada Gheorghe Dima nr.5
Proba scrisă : - in data de 20.06.2018, ora 09,00
Proba de interviu : - in data de 20.06.2018 ora 13,00 .
Ultima zi de înscriere la concurs este 12.06.2018, la sediul spitalului din Str.Hector nr.I.
Date contact: tel. 0256/221553.
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