
 
 
 
 
 
                                                            

   
Nr. înreg. 7318 din 09.07.2020 

 
 
   ANUNŢ ANGAJARE PERSONAL 

 
 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca angajeaza pe o perioada determinata, fara concurs in 
baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, doi registratori medicali 
 
 

 CONDITII GENERALE 
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii  Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul 

de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
h) nu a fost condamnat definitive 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. 

 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 

 
a) cerere de angajare  adresata conducatorului  institutiei publice din care sa reiasa postul 

pentru care doreste angajarea; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor precum si copii ale altor documente 

care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitat; 
d) copie a carnetului de muncă sau dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca; 
e) cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere; 
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate ; 

 
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. 
Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina pentru 

conformitate cu originalul si vor fi transmise in format electronic (scanate) pe adresa de e-mail: 
runos@spitalclujana.ro pana la data de 16.07.2020, ora 10.00. 

Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa in data de 17.07.2020, ora 12.00. 
          Informaţii suplimentare se obţin de la Serviciul Resurse Umane la tel. 0735406105. 
 
 


