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Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, organizează la sediu, concurs pentru ocuparea
următoarei funcţii contractuale de execuţie, vacante:

NR. FUNCTII NR. SECŢIE / COlVlPARTIMENT /
CRT. : POSTURI SERVICIUL

1. Consilier gradul 1
1

1 COMP. RELAŢIICU PUBLICUL

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 mes erie

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să

I 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 unităţii, 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 in vedereaveriiicării

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.
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Conditii de participare la concurs:
Conditii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească conditiile prevăzute de art.J din

Anexa la HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si
a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
eontractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

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

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementatăde prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţeimedicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, devechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infractiuni 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 de participare la concurs pentru ocuparea postului de consilier gradul 1:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe juridice,
ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării şi relaţii publice, jurnalism.
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

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

1. selectia dosarelor de înscriere 05.04.2018 ora 1000

2. proba scrisă în data de 16.04.2018 ora 1000

3. interviul În data de 20.04.2018 ora 1000

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 22.03.2018 - 04.04.2018 până

la ora 15°

VI. Bibliografia
• LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma În domeniul

sănătăţii - TITLUL VII, TITLUL VIII;
• LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) drepturilor pacientului;
• ORDIN M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
• LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de

interes public
• H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificări şi

completări ulterioare
• LEGEAnr.53/2003 CODUL MUNCII, (**republicată**)(*actualizată*)
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• LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

• ORDIN S.G.G. nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi

dezvoltării sistemului de control intern managerialla entităţile publice ;
• ORDIN S.G.G. nr. 400 din 12 iunie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului

intern managerial al entităţilor publice;
• ORDIN M.S. nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Proceduri] şi

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
• ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activitatii

de solutionare a petitiilor
• ORDIN M.S.P. nr. 1.365 din 25 iulie 2008 privind organizarea serviciului de pază şi a

regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii

Publice
• H.G. nr 161 din 16 martie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a

Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale , a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale În cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017;

• O.M.S nr. 196 din 01 martie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare În
anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări i asistentei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale În cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017

• O.M.S.P. nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare ,
stocare, prelucrare ş i transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului

MANAGER,
Dr. BACER CRISTINA·

3


