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PUBLICATIE DE CONCURS  

 

Spitalul Municipal“Dr.Teodor Andrei”Lugoj, cu sediul in Lugoj str.Gh.Doja nr.36, judetul Timis, 

avand CUI 2501652, organizeaza  in data 24.06.-30.06.2021, concurs/examen  pentru ocuparea 

urmatoarelor posturi vacante contractuale, in conformitate cu  Legea 153/2017 si  HG nr. 

286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- 1 post de asistent medical PL la compartiment boli infectioase 

- 2 posturi de asistent medical PL la compartiment pediatrie  

- 1 post de asistent medical PL la sectia medicina interna 

- 1 post de asistent medical PL la sectia ATI 

- 1 post de asistent medical PL la compartiment neurologie 

- 1 post de asistent medical PL la laborator analize medicale 

- 2 posturi de asistent medical PL la laborator radiologie si imagistica medicala 

- 1 post de asistent medical PL la sectia psihiatrie 

- 1 post de infirmier la compartiment boli infectioase 

- 2 posturi de infirmier la compartiment neurologie 

- 1 post de infirmier la compartiment ingrijiri paliative 

- 2 posturi de infirmier la sectia chirurgie generala 

- 3 post de infirmier la sectia ATI 

- 1 post de infirmier la bloc operator 

- 1 post de infirmier la compartiment neonatologie 

- 1 post de muncitor calificat IV- instalator sanitar la atelier intretinere 

Conditii generale: 

-     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  
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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. 

             Conditii specifice: 

- pentru asistenti medicali: 

   - studii: diploma de bacalaureat, postliceale de specialitate 

- Certificat  membru OAMGMAMR(Aviz pentru anul 2021) 

      -    Asigurare de raspundere civila   

      -    vechime 6 luni in specialitate 

- pentru infirmieri: 

– studii: scoala generala 

- Curs de infirmier/ adeverinta privind urmarea cursului de infirmier 

- vechime 6 luni in activitate 

- pentru instalator sanitar IV: 

- studii: medii 

- certificat de calificare in meserie 

-  fara vechime in meserie 

             Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

 -    cerere de inscriere la concurs  in care se mentioneaza functia si postul pentru care doreste sa 

candideze; 

-      copie dupa actul de identitate; 

 -    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale 

postului; 

-     copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, sau 

dupa caz, in specialitate; 

-     cazier judiciar sau o declaratie pe propia raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

-     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 

medicale abilitate; 

-      curriculum vitae;  

-      chitanta de plata a taxei de concurs in suma de 100 lei.  

             

              Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel: 

             In vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs la secretariatul 

unitatii,in perioada, 26.05.2021-10.06.2021 ora 14.00. 

              In data de 11.06.2021, ora 14.00 se afiseaza rezultatele selectarii dosarelor de inscriere 

(admis/respins).  
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              Contestatiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la secretarul comisiei de 

concurs pina in data de 14.06.2021, ora 14.00 . 

              Raspunsul la contestatie se comunica in data de 15.06.2021, ora 14.00. 

 

- proba scrisa (pentru toate posturile) va avea loc in data de  24.06.2021, ora 10.00 

- proba practica (asistenti medicali) va avea loc in data de 28.06.2021, ora.10.00 

interviul  (pentru toate posturile) va avea loc in data de  30.06.2021, ora 10.00       

           

              Contestatiile privind proba scrisa se depun pana in data de 25.06.2021, ora 14.00 la  

secretarul comisiei de concurs. 

              Solutionarea contestatiilor probei scrise se va afisa la sediul unitatii in data de                   

25.06.2021,ora.18.00. 

              Contestatiile privind proba practica(pentru asistenti medicali) se depun pana in data de 

29.06.2021, ora 14.00 la  secretarul comisiei de concurs. 

              Solutionarea contestatiilor probei practice se va afisa la sediul unitatii in data de                   

29.06.2021,ora.18.00 

              Contestatiile privind interviul se vor depune la secretarul comisiei de concurs pana in data 

de 01.07.2021, ora.14.00 

              Solutionarea contestatiilor interviului se va afisa la sediul unitatii in data de 01.07.2021, 

ora.18.00. 

               Rezultatele finale se vor afisa in data de 02.07.2021, ora 12.00 pe site-ul unitatii si la 

avizier. 

               Relatii suplimentare la tel.0256353730, interior 215- birou RUNOS. 

 

Bibliografie : 

Pentru posturile de asistenti medicali : 

- Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare    

a.Capitolul II pct.13 – Atributiile asistentei medicale responsabile de salon 

b. Anexa nr.3 – Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care 

lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice 

c.Anexa nr.4 – Precautile standard.Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea 

infectilor associate asistentei medicale. 

         - Ordonanta de  Uregenta Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România 

         - Ordinul nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali 

generalisti 

         - Ordinul nr.961/2016 – Norme tehnice privind curatarea. Dezinfectia si sterilizarea in 

unitatile sanitare 






