
 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA, 

Str. Hector nr. 2A, organizează concurs/examen conform Legii nr. 153/28.06.2017 şi H.G. 

nr. 286/23 martie 2011 modificat prin Hotărârea nr. 1027/11.11.2014 pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminată:  

 

1 post Registrator medical debutant M 

Activităţi comune pe spital- Secţia 

Obstetrică-Ginecologie 

 

Condiţii generale de participare: 

Candidaţii 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 reglementată de 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 săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

Registrator medical debutant – Diploma de studii medii, cunoştinţe în utilizarea PC; 

         În vederea participării la concurs, candidatul depune la Serviciul RUNOS un dosar de 

concurs care va conţine următoarele documente: 

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz (certificat de naştere, căsătorie, după caz);  

  c) copiile 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 solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează;  

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 



mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 

de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în 

clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătăţii; 

   g) curriculum vitae în limba română; 

 

          Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea, de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate; 

         Probele se susţin în limba română. 

         Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu. 

         Condiţiile specifice de ocupare a posturilor vacante şi bibliografia de concurs/examen 

se pun la dispoziţia candidaţilor de către Serviciul RUNOS şi se află pe site-ul unităţii 

noastre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 

 

           Concursul/examenul se va desfasura la sediul spitalului din Str.Hector nr.2A,  si va 

consta în 2 probe: 

1. Proba scrisă în data de 29.06.2022, ora 10,00; 

2. Proba de  interviu în data de 29.06.2022, ora 13,00; 

 

           Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs este 21.06.2022, ora 13,00, la sediul 

spitalului din Str.Hector nr.2A. 

          Date contact : tel. 0256/200048. 

 

 
        


