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SPITAL UL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA ,

Str.Hector nr.l , organizează concurs/examen conform Legii nr.153/28.06 .20l7 şi H.G. nr. 286/23 martie 2011
modificat prin Hotărârea nr. 1027/J1 .1 1.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioada
nedeterminata'

I post infirmiera debutant a G Sectia Clinica Medicina Interna

2 posturi infirmiera debutant a G Sectia Clinica Medicina Interna

l post ingrijitoare curatenie G Sectia Clinica Medicina Interna

l post infirmiera debutanta G Sect ia Clinica Hematologie

I post asistent medical debutant PL Arnbulatoriul Integrat - Cabinet Hematologie

I post asistent medical PL Ambulatoriul Integrat - Cabinet Cardiologie

3 posturi asistent medical debutant PL Compartiment Gastroenterologie

1 post ingrijitoare curatenie G Compartim ent Gastroenterologie

"'\2 posturi infirmiera G Sectia Clinica Chirurgie General a II (Oncologica)

l post ingrij itoare curatenie G Sectia Clinica Chirurgie Generala II (Oncologica)

I post infirmiera G Sectia Clinica Chirurgie Generala I

2 posturi asistent medical principal PL Sectia Clinica ATI II

2 posturi asistent medical principal PL Sectia Clinica ATI I

3 post asistent medical debutan t PL Sectia Clinica ATI J

5 posturi infirmiera debutanta G Sectia Clinica ATI 1

J posturi brancardier G Sectia Clinica ATI 1

I post registrator medical debut ant M Activitati Comune pe spital. deserveste Sectia Clinica Cardiologie

1 post infirmiera debutant ă G Unitatea de Primiri Urgente

l post asistent medical debutant PL Sectia Clinica Cardiologie

l post ingrij itoare curatenie G Sectia Clinica Chirurgie Tor acica

" post ingrijitoare curatenie G Laboratorul Clinic de Analize Medicale

I post asistent medical principal PL Sectia Clinica Oncologie Medicala

2 posturi infirmiera debutant a G Sectia Clinica Oncologie Medicala

I post brancardier G
Activitati Comune pe spital deserveste Sect ia Clinica Oncologie
Medicala

l post
economist specialist

S Serviciul Achizitii Publice, Contractari -. Informatica
IA

I post Consilier juridi c I S Compartimentul Juridic

I post asistent medical principal PL Sectia Ciinica Radioterapi e

1 post infirmiera debutanta G Sectia Clinica Radioterapie

1 post infirmiera G Sectia Clinica Radioterapie

2 posturi ingrijitoare curatenie G Sectia Clinica Radioterapie

I post inf rrniera debutanta G Sectia Clinica Obstetr ica-Ginecologie Il-Sala de nastere

1 post asistent medical PL Sectia Clinica Obstetrica-Ginec ologie II



I post brancardier G Activitati Comune pe spital, deserveste Blocul Operator V

2 posturi infirmiera debutanta G Sectia Clinica Neonatologie-Compartiment Prematuri

2 posturi asistent medical debutant PL SectiaClinica Neonatologie-Cornpartiment Prematuri

Conditii generale de participare:
Candidatii trebuie sa în dep l i n easc ă urmatoarele conditi i ;
a) arc cetăţenia româna. cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin ând Spatiului Economic European ş i

domiciliul in România:
b) cu noaşt e limba român ă , scris ş i vorbit:
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate depl ină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care cand idează, arestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte conditiile de studii şi . după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru s ăvârşirea unei infractiuni contra uman it ăţ i i , contra statului ori contra au to ri t ă ţ ii , de serviciu Sau în
l egătură cu serviciul. care împied ică în fă p t u i rea just itiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni să v ârş i te cu intenţie , care ar
tace-o incompatibil ă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Cond iţii de pa rticipure conform Ordinului M.S. nr. 1470/20.10.2011 pentru:

Consilier juridic gradul I-Diploma de licenta in specialitate, vechime de minim 3 ani si 6 luni În
specialitate
Economist specialist IA-Diploma de licenta in specialitate, minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
Asistent medical principal PL-Diploma de şcoală postliceal ă sanitară, certificat de grad principal ,
minim 5 ani vechime ca asistent medical
Asistent medical PL-Diploma de şcoală postliceală sanitară, minim 6 luni vechime În specialitate
Asistent medical debutant PL - Diploma de şcoală postliceală sanitară, fara vechime În specialitate
Registrator medical debutant-Diploma de studii medii si cunostinte de utilizarea calculatorului, fara
vechime in specialitate
Statistician medical principal-Diploma de studii medii, examen de grad principal, 4 ani vechime in
specialitate
Infirmiera-scoala generala, curs de infirrniere, minim 6 luni vechime In activitate
Infirmieră debutantă-Şcoală generala , fara vechime in activitate
Ingrijitoare curatenie, brancardier-Şcoalăgenerala, fara vechime in activitate

În vederea participări i la concurs candidatul depune la Serviciul Resurse Umane următoarele:

cerere de Înscriere la concurs adresată conducătorului spitalului
copia actului de identitate
copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care ates t ă

efectuarea unor speciali zări , precum ş i copiile documentelor care atesta Îndeplinirea conditiilor specifice ale postului
copia carnetului de munca. conformă cu originalul sau, după caz. o adeverinţă care s11 ateste vechimea În munca. In meserie şi/sau in
specialitatea studiilor
cazieru lj udiciar eliberat pentru CONCURS
adeverinţă medicala care sa ateste starea de s ă n ă t a t e corespunzatoare. eli berată de medicul de familie cu cel mult61un i anterior derularii
concursului cu menţiunea - APT PENTRU CONCURS
curriculum vitae in limba romana

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă in soţite de documentele originale. care se certi fic ă pentru conformitate cu originalul de către

secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizare.
Conditiile specifice de ocup are a posturilor vacante şi bibliografia de concurs/examen se pun la dispozitia candidatilor de catre Serviciul
Resurse Umane ş i se află pe site-ul unităţii noastre, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Data ora şi locul de desfăşu rare a concursului: in amfiteatrul de la CIinicile Noi, din strada Gheorghe Dima nr.5
Proba scrisa : - in data de 26.10.2018, ora 08,00
Proba de interviu : - in data de 26. J0.20 18 ora 12,00.
Ultima zi de înscriere la concurs este 17.10.2018 , la sediul spi talului din Str.Hector nr.l .
Dale contact : tel. 0256/22 1553.
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