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SpitaluL CLinic Municipal de Urgenţă Timişoara, in calitate de beneficiar aL proiectetor
finanţate din fonduri europene nerambursabite, organizează concurs pentru ocuparea

posturitor in afara organigramei după cum urmeaz~:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ŞI TIPUL POSTURILOR. DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabiLa de sănătatea ta - programe regionaLe de prevenţie,
depistare precoce, diagnostic si tratament precoce aL canceruLui de sân - etapa II -

Regiunile de dezvoLtare: Nord-Vest, Vest” (cod proiect 136480)

- Numărul şi tipul posturilor: 7 posturi din care:
- Experţi = 2 posturi.
- Personal administrativ = 5 posturi

2. Denumirea posturilor:

a) Responsabit registru screening I
b) Secretar P1
c) ContabiL P1
d) Responsabil gestionare documente P1
e) Consilier juridic P1
f) ResponsabiL tehnic P1
g) Fizician coordonator regional P1

B. DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR, RESPONSABILITĂTILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI. DURATA
ANGAJĂRII

Denumire post Durata Descnerea activităţiLor, responsabilităţiangajani: corespunzătoare postuLui:
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ResponsabiL registru screening 84 ore/Luna -29 - Este responsabit cu transmiterea tuturor dateLe
Luni referitoare La proceduriLe de screening

- Este responsabiL ca toate dateLe referitoare La
proceduriLe de screening introduse să fi fost
verificate Cu privire La acurateţea dateLor

- Este responsabiL pentru caLitatea şi consistenţa
genera[ă a informaţiiLor înregistrate in bazeLe de
date şi pentru asigurarea respectării standardeLor
programuLul de screening privitoare La date

- Este responsabiL pentru asigurarea transmiterii
dateLor către baza de date naţionaLă de
monitorizare, conform caLendarului convenit

- Furnizarea de rapoarte ad-hoc exacte ~i
semnificative atunci când este necesar

- Participarea activă La ~edinţeLe de proiect ~i La
aLte evenimente din cadruL proiectului La care
participarea sa este necesară

- ELaborarea rapoartelor de activitate şi a fişeLor
de onta Lunar

Secretar P1 84 ore x 29 Luni - Sortează Si înregistrează corespondenta primita
în registruL de intrari-iesiri (număr, data,

- denumirea firmei, teLefon, conţinutuL mesajului,
aLte informaLii considerate necesare);

- Copiază I redactează I tehnoredactează diferite
materiaLe;

- Primeşte si transmite e-maiL-un si memo-un;
- Certifica exiStenta tuturor resurseLor necesare

impLementării proiectuLui;
- Asigura comunicarea între echipa de

impLementare, instituia finanţatoare si aLte
entităţi implicate în impLementarea proiectu[ui;

- In funcţie de soLicitări, pLanifica ~edinţe de lucru
si întocmeşte documentaţiiLe necesare

- (agenda întâLniriLor de [ucru);
- CoLectează, centraLizează si transmite informaLii

necesare I mpLementării proiectuLui;
- Semnalează existenta tuturor problemeLor de

natura administrativa si participa La găsirea
soLuţiiLor pentru remedierea acestora;

- Asigura disponibiLitatea si funcţionarea optima a
tuturor resurSeLor necesare pentru
im Lementarea roiectului
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Contabil P1 84 ore x 29 Luni - Contabilizează facturile emise pentru clienţi
interni;
- I nregistrează plăţi Le conform facturi Lor/ extraseLor
de cont;
- inregistrează facturi de prestaţii furnizori;
- Intocmeşte săptămânaL Lista facturilor emise si
neîncasate Si Lista avansuriLor disponibiLe;
- Intocme~te balanţe de verificare pentru clienţi;
- Intocme~te Liste de avansuri;
- Operarea ziLnica a facturilor emise si a pLaţiLor;
- Operarea ziLnica a facturiLor de La furnizori pentru
prestaţii de servicii si furnizare de bunuri
- Verificarea zilnica a soLdurilor de cont si casa;
- Incadrarea corectă a documenteLor contabilizate
pe venituri si cheLtuieLi;
- Elaborarea documentaţiei contabile Si
transmiterea acesteia pentru avizare;
- Păstrarea confidenţiaLităţii informaţiiLor si a
documenteLor contabiLe;
- In primeLe 5 zile aLe fiecărei Luni caLendaristice,
întocme~te graficul de activitate si pontajul pentru
Luna anterioara si Le prezinta responsabiLuLui de
proiect pentru aprobare după care Le înmânează
res onsabiLuLui ra ortare

Responsabil gestionare 84 ore x 29 Luni - OcupantuL postului coLectează, evaLuează,
documente P1 arhivează si gestionează documenteLe pentru a

asigura buna păstrare si rapida identificare a
acestora
- Asigura preLucrarea documentelor
- Asigura accesuL optim aL utiLizatoruLui (a
documenteLe arhivate
- Asigura conservarea informaţiiLor si arhivarea
acestora
- Asigura corecta întocmire a documenteLor care
asigura gestionarea documenteLor si a
I nformaţii (or arhivate
- Executa alte activităţi in Legătura cu îndepLinirea
sarciniLor de serviciu precizate de
Persoanete care au acest drept
- Răspunde La toate soLicităriLe venite din partea
administratoruLui pentru îndepLinirea unor sarcini
conforme fisei postuLui;
- Participa La ~edinţeŁe generaLe ale firmei Si
departamentuLui si asigurarea protocoLului;
- La cerere executa once alta sarcina care are
Legătura directa cu obiectivuL postuLui ocupat.
- Este direct răspunzător de păstrarea bunuriLor
materiaLe sau de alta natura pe care Le are
in estiune
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Consilier juridic P1 84 ore x 29 tuni - Acorda consuLtanta în probLemete de natura
juridica ate proiectuLui;
- Redactează actete juridice încheiate de scmut Cu
atte persoane sau cete de dreptut
Muncii, in cadruL proiectutui;
- Avizarea si contrasemnarea actetor Cu caracter
juridic;
- Promovarea acţiunitor judecătore~ti în fata
instanţeLor;
- Reprezentarea societatii în procese în instanţeLe
j udecătore~ti;
- Participa La şedinţete echipei de proiect;
- La cerere executa once atta sarcina care are
Legătura directa CU obiectivuL postutui ocupat.
- Redactează proiectete de contracte Si negoCierea
ctauzeLor Legate contractuaL;
- Verifica tegatitatea documenteLor Cu caracter
juridic si administrativ primite spre avizare;
- Avizează si contrasemnează documenteLe cu
caracter juridic;
- Monitorizează respectarea LegisLaţiei în derutarea
activităţi Lor proiectutui
- SemnaLează eventuaLeLe abaten de La normete
LegisLaţie

Responsabil tehnic P1 84 ore x 29 Luni Coordonează, monitorizează Si răspunde de
desfăşurarea corespunzătoare a activităţi Lor
Livrare si montare echipamente si dotări;
- Furnizează informatii necesare către
furnizori/prestatori pentru a asigura impLementarea
în mod eficient a proiectului;
- Coordonează si răspunde de reatizarea ptanutui de
furnizări/prestări vatabit pe perioada
de impLementare a proiectuLui;
- Monitorizează si răspunde de derutarea La
parametrii corespunzători a contractutui de
furnizare echipamente si dotări;
- Asigura utiLizarea corespunzătoare a bugetutui
proiectuLui si respectarea termenetor
pentru rapoartele tehnice intermediare si finaLe;
- Intocme~te si r~spunde de conţinutuL rapoartetor
tehnice intermediare si finaLe, în diferite
stadii aLe proiectuLui;
- Raportează manageruLui proiectutui /
coordonatoruLui de proiect
- Intocme~te documenteLe necesare demarării
proceduritor de achiziţie pentru activităţite
din proiect: caiete de sarcini, referatut de
necesitate si 0 ortun
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Fizician coordonator 36 ore x29 -Răspunde de asigurarea expertizei pentru
. [urn echipamente, tehnici si metode utitizate in

regional P1 cadrut programuLui de screening aL cancerutui de
san;
- Este responsabit de controLut caLităţii fizica
tehnice si respectarea criteriitor fizica-tehnice
stabitite în Metodotogia de screening fundamentat,
concordante cu ghidurite europene în unităţile
care furnizează servicii de screening în cadruL
programutui;
- Se asigura ca în unităţite care furnizează servicii
de screening în cadruL programuLui
funcţionează echi pamente adecvate si
satisfăcătoare pentru efectuarea si procesarea
mamografii Lor
si pentru efectuarea tuturor evaLu~riLor compLete La
femeile La care au fost detectate anomalii;
- Asigurarea performantei satisfăcătoare a
echipamenteLor de imagistica, asigurarea
imptementării, monitorizării si evaLuării
standardetor relevante pentru i magistica;
- Contribuie [a ategerea echipamenteLor necesare si
avizarea instalatii Lor medicate;

C. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE OBLIGATOR’I IMPUSE PRIN FISA POSTULUI

Condiţii generale valabile pentru toate posturile.
Poate participa [a concursuL pentru ocuparea unui post persoana care îndeplineşte următoareLe
condiţii generaLe:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a stateLor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domicitiuL în România;

- cunoaşte Limba română, scns şi vorbit;
- are vârsta minimă regtementată de prevedenle Legate;
- are capacitate dep[ină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postu[ui pentru care candidează, atestată pe

baza adevennţei medicate eLiberate de medicut de famitie sau de unităţiLe sanitare
abititate;

- îndepLineşte condiţii[e de studii şi, după caz, de vechime sau atte condiţii specifice
potrivit cerinţeLor postuLui scos La concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr~irea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statu[ui on contra autonităţii, de serviciu sau în Legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de faLs on a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvâr~ite cu intenţie, care ar face-o incompatibiLă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabititarea.

Condiţii specifice

________ Rot in proiect Condiţii specifice:
Educaţie soticitata Studii medii - 1 ani
Cennţe din fisa postutui
Experienţa soLicitata Experienţa de Lucru specifica in
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gestionarea bazeLor de date - 1 ani
Secretar P1 Educaţie soLicitata: Studii supenoare- 3 ani

Certificarea unor competente dobândite în domeniut biroticii ~i
secretariatutui constituie Un avantaj.
Experienţa soLicitata: Experienţă de Lucru reLevanta in
domeniuL vizat - 1 an Competenţe soticitate: conform fisa post
ataşată

ContabiL P1 Cennţe din fisa postuLui
Educaţie soLicitata: Studii superioare domeniul economic - 3
ani
Experienţa soLicitata: Experienţă specifica în domeniut
administraţiei pubLice sau în managementuL financiar - 3 ani
Competenţe soLicitate: conform fisa post
ata~ată

ResponsabiL gestionare Educaţie soLicitata: Studii superioare - 3 ani. Certificarea
documente P1 unor competente dobândite în domeniut securităţii

documentetor sau a muncii constituie un avantaj
Experienţa soLicitata: Experienţa de Lucru reLevanta in
domeniut vizat I an
Competenţe soLicitate: conform fisa post

Ataşată
ConsiLier juridic P1 Educaţie soLicitata: absotvent al FacuLtăţii de Ştiinţe Juridice

- 3 ani
Experienţa soLicitata: Experienţa de Lucru reLevanta in
domeniut vizat, 5 ani
Cuno~tinţe necesare: specifice: drept civil, dreptuL muncii;
operare caLcuLator - tehnoredactare; Limbi străine cel puţin o
Limbă străină, niveL mediu.
Competenţe soLicitate: conform fisa post ata~ată

ResponsabiL tehnic P1 Educaţie soLicitata: Studii superioare tehnice - 3 ani
Expenenţa soLicitata: Experienţă de Lucru reLevanta
in domeniuL tehnic 5 ani

Competenţe soLicitate: conform fisa post ata~ată
. . . . Educaţie solicitata Studii superioare -Licenţiat aLFizician coordonator regionaL P1 .. . . . . . . . . .FacuLtaţri de fizica, speciatizarea fizica medicaLa minim

3 an
Cerinţe din fisa postului
Experienţa solicitata Experienţa de Lucru reLevanta in
domeniuL tehnic - minim I an.
Competenţe_soLicitate:_conform_fisa_post_ata~ată

D. CRITERII SI PROBE PENTRU SELECTIA EXPERTILOR ÎN PROIECT

CriteriiLe şi probeLe pentru seLecţia experţiLor se deruLează în 3 etape astfel:
Etapa nr. I in verificarea eLigibiLităţii dosareLor depuse de către candidaţi. Pentru a fi

admis in etapa uLterioara, dosaruL trebuie sa conţină toate documenteLe soLicitate si sa
îndepLinească condiţiiLe obLigatorii din anunţuL de recrutare si seLecţie.

Verificarea dosareLor candidaţiLor din punct de vedere al existentei tuturor documenteLor
soLicitate, se va reaLiza de către Comisia de recrutare si seLecţie. Pentru aceasta etapa,
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comisia de recrutare si seLecţie a stabitit o griLa de verificare care se va întocmi pentru
evaluarea fiecărui dosar evatuat, La finaL candidatut fund dectarat admis sau respins

Etapa nr.2 va consta în evaLuarea dosaretor candidaţitor, in baza criteriitor stabitite
pentru fiecare post in parte, de către Comisia de recrutare si seLecţie.

Vor 11 anaLizate toate CV-uriLe primite si ceLetaLte documenteLe depuse. PunctajuL minim
pentru a fi admis in aceasta etapa este de 60 de puncte, punctajut maxim care poate fi
obţinut fund de 100 puncte.

PunctajuL finaL obţinut in aceasta etapa va fi media aritmetica a punctajeLor
acordate de membri comisiei de recrutare ~i seLecţie, iar candidaţii vor fi decLaraţi admişi
sau respin~i, indicând-se punctajuL finaL obţinut.

RezuLtatuL evaLuării dosareLor candidaţiLor, uLterior parcurgerii etapei 1 si 2 se pubLica
prin afişarea La avizier si pe pagina web a SCMUT in termen de maxim I zi Lucrătoare de La
finaLizarea etapei a doua.

Etapa a 3-a consta in verificarea cunoştinţelor si a aptitudinitor candidaţiLor admişi in
etapa a doua si se va reaLiza prin interviuri individuate.

Aceasta proba se va desfăşura La sediuL SCMUT prin prezenta fizica a candidatuLui in fata
comisiei de recrutare si setecţie sau utiLizând tehno[ogia disponibiLa pentru reaLizarea de
transmisii Live-video.

RezuLtateLe fiecărui interviu vor fi consemnate in cadruL GriLei de recrutare Si seLecţie
interviu. Fiecare membru at comisiei de seLecţie poate formuLa întrebări candidatutui,
întrebănLe adresate candidatuLui trebuie sa fie in concordanta cu principiiLe de egaLitate de
şanse ~i nediscriminare, confidenţiatitate; respectarea LegaLităţii si a protecţiei dateLor cu
caracter personaL; obiectivitate si tratament egat; transparenta; utiLizarea eficienta a
fonduritor pubLice in sensut ca nu se pot formuLa întrebări referitoare La opiniiLe poLitice aLe
candidatuLui, activitatea sindicaLa, reLigie, starea materiala, onginea sociaLa sau care pot
constitui discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasa.

Întrebărite si răspunsurite La interviu se înregistrează, cu acordut candidatutui, sau se
consemnează in scris, consemnarea se semnează de membrii comisiei de recrutare si
seLecţie Si de candidat, devenind anexa La gnta de recrutare si seLecţie - interviu.

In situaţia in care interviuL se reatizează prin transmisii Live-video, se soLicita acorduL
candidatutui pentru înregistrarea transmisiei, iar secretarut va consemna in scnS întrebăriLe i
răspunsurite, anexa La gnLa de recrutare si selecţie-interviu fund semnata doar de către
membrii comisiei.

PunctajuL maxim posibit acordat unui candidat va fi de 100 puncte, jar minimut admisibiL
va fi de 60 puncte.

E. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA TN PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

a) ConţinutuL minimaL at dosaruLui candidatutui trebuie sa conţină:
b) cerere de înscriere in procesuL de recrutare si seLecţie (cerere tip anexa La anunţuL de recrutare si

setecţie - va cuprinde denumirea postuLui pentru care se candidează);
c) CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format EuropaSS, in care sa se menţioneze proiectuL Si

postut vizat de candidat, cu indicarea Link-uriLor La care pot fi accesate eventuaLeLe studii,
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rapoarte, articoLe pubLicate de către candidat, editura, anul pubLicării si numeLe cărţiLor/broşuriLor
pubLicate de candidat;

d) copii certificate pentru conformitate cu originaLul a actuLui de identitate sau a oricărui alt
document care atesta identitatea, potrivit Legii, după caz;

e) copii ale acteLor de studii (originaLeLe sunt necesare pentru certificare);
f) copii ale unor adeverinţe sau dipLome/ certificate care atesta efectuarea unor speciaLizări

(originaleLe sunt necesare pentru certificare);
g) documente justificative care atesta vechimea in speciaLitatea studiiLor si/sau in munca, respectiv

care sa ateste expenenţa profesionaLa specifica necesara pentru ocuparea postuLui (ex. adeverinţe
privind vechimea in munca si in specialitatea studiiLor, contracte de munca însoţite de fie de post,
carnet de munca vaLabiL pana La 01.01.2011, acte administrative de numire n echipeLe de
implementare/managemeflt in cadruL unor proiecte, etc...). In situaţia in care nu se depun La dosar
documenteLe originaLe, se vor prezenta originaLeLe pentru certificare;

h) cazieruL judiciar sau o decLaraţie pe proprie răspundere ca flu are antecedeflte penale care sa-L
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de
către candidatuL desemnat câştigător intr-un termen de 10 ziLe Lucrătoare de La pubLicarea
rezultatului finaL al procesului de recrutare si selecţie;

i) adeverinţa medicaLa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eLiberata Cu ceL muLt 6 Luni
anterior deruLării procedurii de recrutare si selecţie, de către medicul de famiLie aL candidatuLui
sau de către unităţile sanitare abiLitate;

j) decLaraţie de disponibiLitate privind timpul aLocat pentru desfă~urarea activităţii in cadruL
proiectuLui;

k) împuternicire pentru depunerea documentelor in numeLe candidatuLui ~i declaraţie pe proprie
răspundere a împuternicitului - formuLar prevăzut in Anexa 5 La prezenta procedura;

I) decLaraţie pe proprie răspundere ca flu a flu a fost Lucrător al Securităţii sau colaborator aL
acesteia, in condiţiiLe prevăzute de LegisLaţia specifica.

m) certificat de integritate comportamentala daca atribuţiiLe din cadruL proiectului implicam activităţi
de natura celor prevăzute La art. 18, alin.(1) din Legea fir. 118/2019 privind RegistruL naţionaL
automatizat cu privire La persoanele care au comis infracţiuni sexuaLe, de exploatare a unor
persoane sau asupra minoriLor, precum si pentru compLetarea Legii fir. 76/ 2008 privind organizarea
si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare.

n) opis at documenteLor care constituie dosaruLui de recrutare si setecţie, cu indicarea numeretor de
pagini ale fiecărui document, conform Anexei 6 La prezenta procedura.
Certificarea tuturor copiiLor se va efectua prin confruntare cu originaLul a documenteLor de

către secretarut comiSiei, prin apticarea stampilei conform cu originaLuL pe documenteLe depuse
in copie. DocumenteLe vor fi prezentate intr-un dosar, in ordinea mai sus menţionată.

Lipsa documenteLor, neconcordanta intre informaţiiLe din dosar si documentete Solicitate
candidaţitor, depunerea unor documente care nu pot fi certificate conform prezentei proceduri,
depunerea acestora La alta adresa decât cea indicata in anunţ sau după termenuL Limita precizat
in anunţ atrag automat excLuderea/ reSpingerea dosaruLui candidatuLui.

F. INFORMAŢII PRIVIND MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR NECESARE

Dosarul de concurs se va depune pana La data menţionata in caLendaruL efectuării
procedurii de recrutare si seLecţie, La sediut SCMUT, Str. Hector nr.2A, La secretariat,
teLefon 0256-200.048, ziLnic intre oreLe 07.30 - 15.30.
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G. CALENDARUL EFECTUĂRII PROCEDURII DE RECRUTARE ŞI SELECTIE

- Afişarea anunţuLui de concurs - 16.06.2021
- Termen [imită pentru depunerea dosareLor candidaţiLor - 30.06.2021 ora 15.30

Etapa nr. 1:
- Verificarea eLigibiLităţii dosarelor depuse de către candidaţi 12.07.2021 ora 10.00

Etapa nr.2
- AnaLizarea CV-uritor candidaţiLor 12.07.2021, ora 12.00
- RezuLtatuL verificării eLigibilităţii dosareLor si a analizei CV-uriLor candidaţi[or -

12.07.2021, ora 15.00

Etava nr. 3
- Verificarea cuno~tinţeLor candidaţiLor - 14.07.2021, ora 10.00
- RezuLtatul verificării cuno~tinţeLor candidaţiLor - 14.07.2021, ora 15.00

- Afişarea rezuLtatuLui finaL aL procesuLui de recrutare ~i seLecţie - 17.07.2021 ora 10.00

H. TERMENUL SI MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI COMISIEI DE SELECTIE

EventuaLeLe contestaţii vor fi depuse până La data de 13.07.2021 ora 15.00 pentru Etapa
nr.1 şi Etapa nr.2 si pâflăÎfl data de 15.07.2021 ora 15.00 pentru Etapa nr.3

Contestaţiite vor fi soluţionate de către Comisia de soLuţionare a contestaţiiLor. Nota
acordată după contestaţii rămâne defi nitivă.

Termen Limită pentru soLuţionarea contestaţiilor - 16.07.2021 ora 15.00

Data afi~ării rezuLtateLor contestaţiiLor - 17.07.2021 ora 15.30.

ConcursuL organizat pentru ocuparea posturiLor se desfă~oară în conformitate cu

prevedenle “procedurii de recrutare si seLecţie a personaLului angajat in afara organigramei in

cadruL proiectetor finanţate din fonduri externe nerambursabile deruLate de MinisteruL Sănătăţi

si unităţiLe cu personaLitate juridica afLate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea

acestuia” aprobat prin OrdinuL ministeruLui sănătăţii nr. 355 din 11.03.2021, Procedurii de Lucru

privind recrutarea ~i seLecţia personaLului încadrat cu contract individuaL de muncă pe durată

determinată din cadruL proiectuLui “ Fii responsabiLa de sănătatea ta - programe regionaLe de

prevenţie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al canceruLui de sân - etapa II -

regiuniLe de dezvoltare: Nord-Vest, Vest” (cod proiect 136480)” Nr. E 3230 I 29.07.2020 Si a

ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iutie 2020 privind uneLe măsuri pentru acordarea de

sprijin financiar din fonduri externe nerambursabiLe, aferente Programului operaţionaL

Competitivitate 2014-2020, în contextuL crizei provocate de COVID-19, precum ~i aLte măsuri în

domeniuL fondurilor europene.

Menţionăm faptuL ca atât perioadele maximaLe de angajare afişate cat si bugeteLe

aferente pentru fiecare post sunt conform cererii de finantare si sunt doar orientative, neavând

caracter contractual.
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