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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.8062/19.06.2018 
 

 
 
 
 
 

 

ANUNŢ 

 

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

următoarelor  funcţii contractuale de execuţie, vacante: 

 

 
 

NR. 
CRT. 

FUNCTII NR. 
POSTURI 

SECŢIE / COMPARTIMENT / SERVICIUL 

1.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

2 MEDICINĂ INTERNĂ I 

2.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

2 ATI 

3.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

2 CARDIOLOGIE 

4.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

3 CENTRU DE HEMODIALIZĂ RENALĂ 

5.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

1 NEUROLOGIE 

6.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

1 BOLI INFECTIOASE 

7.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

2 LABORATOR RADIOLOGIE IMAGISTICĂ 
MEDICALĂ 

8.  Asistent medical principal  specializare 
radiologie imagistică medicală 

1 LABORATOR RADIOLOGIE IMAGISTICĂ 
MEDICALĂ 

9.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

1 LABORATOR ANALIZE MEDICALE 
COMP. BIOCHIMIE 

10.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

1 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE BOLI 
METABOLICE 

11.  Asistent medical debutant, specializare 
medicină generală 

1 STERILIZARE 

12.  Asistent medical, specializare medicină 
generală 

1 CABINET PEDIATRIE - CENTRUL DE 
SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL BOZOVICI 

13.  Asistent medical, specializare medicină 
generală 

2 CABINET MEDICINĂ INTERNĂ - CENTRUL 
DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL 
BOZOVICI 
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   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   10.07.2018 ora 10ºº 

2.    proba scrisă   în data de   13.07.2018 ora 9ºº 

3.    interviul  în data de  19.07.2018 ora 9ºº 
 

           Condiţii de participare la concurs: 

 

     1. pentru ocuparea postului de asistent medical debutant: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 

797/1997 

- Certificatul de membru  eliberat de OAMGMAMR    

-    

      2. pentru ocuparea postului de asistent medical: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 

797/1997 

-    minim 6 luni vechime în specialitate studiilor absolvite. 

-    Certificatul de membru  eliberat de OAMGMAMR    
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  3. pentru ocuparea postului de asistent medical principal: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 

797/1997; 

- absolvent al examenului de grad principal; 

- minim 5 ani vechime în specialitate studiilor absolvite 

- Certificatul de membru  eliberat de OAMGMAMR      
 

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 22.06.2018 – 06.07.2018 până  

la ora 15ºº.  

 
Bibliografia  

 L.Titircă: Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali –  Ed. Viaţa  
Medicală Românească  

 F.Udma, M.Stanciu, E.Gulie, M.Ruxanda, E.Fercală, E.Iancu, E.Stănescu – Proceduri de 
nursing, Partea II – Cap.VI, Cap.VII 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                       MANAGER, 

    Dr. BACER CRISTINA-MIHAELA 


