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ANUNT 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 misuri pentru prevenirea 9i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

- 1 ingrijitoare de curatenie pentru blocu! alimentar

CONDITII GENERALE

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre 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 deplini de exercitiu;

e) are o stare de sSnitate corespunzStoare postului pentru care candideazS, atestati de medicul

de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

f) indeplinegte condiliile de studii prevlzute de lege pentru postul vacant;

g) indeplinegte condiliile specifice pentru ocuparea postului vacanU

h) nu a fost condamnat definitive pentru sSvSr5irea unei infractiuni contra umanititii, contra

statului sau contra autoritSlii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedicS infSptuirea justitiei,

de fals ori a unor fapte de corup!ie sau a unei infrac!iuni sSv6rgite cu intentie, care ar face-o

incompatibilS cu exercitarea funcliei vacante pentru care candideazS, cu exceplia situatiei in care a

intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE INSCR!ERE 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( daca exista);

d) copie a carnetului de muncl sau dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca;

e) cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere;

f) adeverinta care si ateste starea de sEnltate ;

Adeverinla care atestS starea de sinitate conline, in clar, numirul, data, numele emitentului 5i

calitatea acestuia.



)

Actele previzute in copie vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii conformitdtii 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@spitalcluiana.ro pana la data de 03.03.2022, ora 10.00.

Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa in data de 03.03.2022, ora 13.00, urmand ca interviul sa se

desfasoare la o data care va fi comunicata ulterior.

lnformalii suplimentare se oblin de la Serviciul Resurse Umane la tel. 0735405L05.

SEF SERVICIU RUNOS,


