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          R O M Â N I A 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                               Reşiţa,  Str.Făgăraşului Nr.18, 

SPITALUL  JUDEŢEAN DE                                    Tel: 0255/227830, Fax: 0255/218760 

        URGENŢĂ REŞIŢA                                                     e-mail: sju.resita@gmail.com; Cod fiscal:1061626 

        NR.6988/30.05.2018 
 

 
 
 

ANUNŢ 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, organizează la sediu, concurs pentru ocuparea 

următoarelor  funcţii contractuale de execuţie, vacante: 

 

 

   Dosarul de concurs:   

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

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

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 sau o declaraţie pe propria răspundere 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 medicina muncii, al unității, d-ul dr. 

TATARU MARIUS; 

g) curriculum vitae; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 

a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 

la data desfăşurării primei probe a concursului. 

  Actele prevăzute la lit.b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

               În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 

la data desfăşurării primei probe a concursului. 
      

      Data, ora, locul probelor concursului  
         Concursul constă, în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1.   selecţia dosarelor de înscriere   22.06.2018 ora 10ºº 
2.    proba scrisă   în data de  27.06.2018 ora 9ºº 
3.    interviul  în data de  03.07.2018 ora 9ºº 
 

NR. 
CRT. 

FUNCTII NR. 
POSTURI 

SECŢIE / COMPARTIMENT / SERVICIUL 

1.  Kinetoterapeut 1 ATI 

2.  Psiholog stagiar 1 NEUROLOGIE 
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               Condiţii de participare la concurs: 
          1. pentru ocuparea postului de kinetoterapeut:  

- diplomă de licență în specialitate 
- minim 6 luni vechime în specialitate 

          2. pentru ocuparea postului de psiholog stagiar:  
       -    diplomă de licență în specialitate 

    
 Locul, termenul, data şi ora la care se depun dosarele de concurs 

    Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 06.06.2018 – 20.06.2018 
până la ora 15ºº 

 
    Bibliografia  

1. pentru ocuparea postului de kinetoterapeut: 
- Fiziokinetoterapia și recuperare medicală, Iaroslav Kiss, Ed.Medicală, București 
- Recuperare medicală a bolnavilor respiratori, Sbenghe Tudor, Ed.Medicală, 

București 
- Kinetoterapie profilactică terapeutică și de recuperare, Sbenghe Tudor, 

Ed.Medicală, București 
- Kinesiologie știința mișcării, Sbenghe Tudor, Ed.Medicală, București 

 
1.  pentru ocuparea postului de psiholog: 

- Psihoterapii de scurtă durată, Holdevici Irina, Ed.Dualtech, București, 2004 
- Terapiile cognitive, Cottraux Jean, Polirom, București, 2003 
- Introducere în psihodiagnostic, Schiopu Ursula, Ed.Humanitas, București, 2001 
- Ameliorarea performanțelor individuale prin tehnici de psihoterapie, Holdevici Irina, 

Ed. Orizonturi, București, 2000 
- Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi, F.Tudose, C.Dobranici, Infomedica, 

București, 2002 
- Medicina Psihosomatică, Alexander Franz, Ed.Trei București, 2011 

 
 
 
 
 

                                                                       MANAGER, 

    Dr. BACER CRISTINA-MIHAELA 


