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Catre,

Redactia ziarului "RENA~TEREA BA.NA.TEANA."

Va rugam sa aveti amabilitatea sa publicati in ziarul dvs. urmatorul anunt:

Spita1ul Clinic C.F. Timiso ara organizeaza concurs, in conformitate cu art.1 alin (1), H.G.
286/20 11 actua1izat si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea
urmatoare lor posturi:

1 post Y2 norma responsabil managementu1 calitatii perioada nedeterrninata;

1 post sef birou Resurse umane perioada nedcterrninata:

I post brancardier perioada determinata:
I post muncitor calificat zugrav sau zidar perioada ncdeterrninata.

Concursul are loc dup a minim 15 zile de la publicarea prezentului anun].

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalu1ui Clinic C.F. Tirnisoara, Spl. Tudor
Vladimirescu nr.1 3-15, Biroul R.U.N.O.S. sau 1a telefon: 02562030 17, in zilele lucratoare, orele 9-14.

Plata se va efectua din contu1 nostru R0 73TREl 6215041 XXX00049 3. deschis ta Trezoreria

Tirnisoara.
Va rnultumim pentru buna co1aborare.

Cu stirna.

Manager,
Dr.Iulius Juganaru

Sef Birou RUNOS,
Ec.Auro ra Turluc
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BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF BIROU R.U.N.O.S.,

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - eu modificarile si cornpletarile ulterioare;

Ordinul M.S. nr. 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor de personal
pentru asistenta medicala spitaliceasca ~i pentru modifiearea si eompletarea Ordinului
M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Odinul M.S. nr. 870/01.07.2004 privind timpul de munca, organizarea si
efeetuarea garzilor In unitatile publiee din seetorul sanitar, eu modificarile ulterioare;

H.G.R. nr. 250/1992 privind eoneediul de odihna si alte eoneedii ale
salariatilor din unitatile bugetare, eu modificarile si cornpletarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea
cresterii eopilului;



Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 158/2005 privind concediile ~l

indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - titlul VII - cap. II 
III - organizarea ~i functionarea spitalelor;

Ordinul M.S. nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a
sporurilor la salariile de baza;

Ordonanta de Urgenta nr. 57/09.12.2015 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice in anul 2016 - modificata si completata;

Hotararea Guvemului nr. 500/18.05.2011 privind registrul general de evidenta
a salariatilor;

Ordin 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade ~i trepte profesionale a personalului contractual din
unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

Hotararea Guvemului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grad sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea
si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,
farmacist, biolog, biochimist ~i chimist din unitatile sanitare publice, precum si a
functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef compartiment din unitatile sanitare
tara paturi, respectiv a functiei de farmacist - sef in unitatile sanitare publice cu
paturi, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordin M.S. nr. 834/2011 privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe
categorii a unitatilor si a subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe
grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functii care beneficiaza de
un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza;
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Ordin M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei - Cadru de
organizare si desfasurare a concursului/ examenului pentru ocuparea functiilor
specifice comitetului director din spitale publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Legea nr. 250 din 17.12.2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvemului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvemului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in
anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal - bugetare si
pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice .
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