
 

 

                                                                                                                  Nr. înreg. 1948 din 05.03.2018 

 

ANUNŢ 
Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca organizează  în conformitate cu prevederile   

Legii 153/2017 şi a HG nr. 286/2011 

 

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII A 11 POSTURI DE ASISTENTI MEDICALI 

 

CONDITII GENERALE  

 

 îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 

 are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de 

familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 

 îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 

 îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 

 nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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 vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

 CONDITII SPECIFICE  

 detine diploma de studii postliceale sanitare, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 

797/1997; diploma de licenta (dupa caz); 

 detine  diploma de bacalaureat; 

 detine certificat de membru eliberat de OAMGMAMR; 

 detine aviz de participare la concurs eliberat de OAMGMAMR; 

 detine vechime minim 5 ani in specialitate (pentru 1 post), minim 2 ani in specialitate (pentru 3 

posturi); debutati (7 posturi) 

 detine abilitati de comunicare; 

DOSARUL DE  ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CUPRINDE:   

 act de identitate-copie; 

 formularul de înscriere; 

 diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări - copii; 

 carnet de muncă sau, după caz, un act care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate -

copie; 



 certificat de membru eliberat de OAMGMAMR - copie; 

 aviz de participare la concurs eliberat de OAMGMAMR - original; 

 cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere - original; 

 adeverinţa care să ateste starea de sănătate - original; 

 recomandare de la ultimul loc de munca/curriculum vitae; 

 chitanta taxa concurs 50 lei;  

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

calitatea acestuia. 

    Actele prevăzute in copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

           Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului din str. Tăbăcarilor nr. 11, Cluj-Napoca, la Serviciul 

R.U.N.O.S, până în data de 14.03.2018 ora 14.00. 

 În data de 15.03.2018 se va afişa cu „admis” sau „respins” rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere, 

pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului 

selectării dosarelor de înscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie.  

Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea 

termenului pentru depunerea contestaţiilor. 

            Concursul va consta in urmatoarele probe: 

 probă scrisă - notata cu maxim 100 puncte 

 proba practica - notata cu maxim 100 puncte 

 interviu - notat cu maxim 100 puncte 

 

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin  50 puncte.  

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.  

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a  notelor obţinute la probele de concurs. 

Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaţilor reuşiţi la concurs.  

 

Proba scrisa va avea loc în data de 20.03.2018 ora 10.00  in Sala de Raport a  Spitalului Clinic Municipal Cluj 

Napoca. 

 

Data sustinerii probei practice/interviu va fi comunicata odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa. 

 

           În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului fiecarei probe candidaţii respinşi au dreptul să 

depună contestaţie la secretariatul spitalului. 

Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea 

termenului pentru depunerea contestaţiilor. 

Informaţii suplimentare se obţin de la Serviciul Resurse Umane  la tel. 0735406105. 

 

 

                              MANAGER INTERIMAR,                                  SEF SERVICIU  RUNOS, 

                             Dr.Claudia Fekete Nicorici                                        Ec.Daniela Pintea 

 

 

 

 

 

 


