
 

 

                                                                                                                                    Nr.înreg. 392 din  23.06.2022 

         

ANUNŢ 

 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA  organizează  în  data de 08.07.2022 ora 10.00   

 

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA IN FUNCTIA DE FIZIOKINETOTERAPEUT SPECIALIST,  

 

in conformitate cu prevederile: 

 

 HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

 Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade 

şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; 

 Legeii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

CONDITII DE PARTICIPARE 
 

 nivelul studiilor: diploma de licenta in specialitate;  

 vechimea minima  in specialitate: 4 ani; 

 candidatii trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani; 

 referat de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul unitatii (conform 
prevederilor art.41 alin.9 din HG nr. 286/2011); 
 

DOSARUL DE INSCRIERE  
 
 va cuprinde urmatoarele documente: 

 

 cerere de inscriere la examen in vederea promovarii 

 adeverinta eliberata de serviciul RUNOS care sa ateste vechimea in gardul professional 

 copia actului de identitate 

 copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale la care candidatul sa fi 
obtinul calificativul «foarte bine» de cel puţin de două ori în ultimii 3 ani 

 referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul unitatii care sa 
cuprinda urmatoarele elemente: 

- descrierea activităţii desfăşurate de candidat; 
- nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate; 
- aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor; 
- conduita candidatului în timpul serviciului; 



- propunerea de promovare; 
- bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare; 
- propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a 

contestaţiilor. 
 

 se va depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, respectiv pana in 
data de 06.07.2022 ora 12.00 la serviciul de Resurse Umane al spitalului. 

 
EXAMENUL DE PROMOVARE   
 
va avea loc in cadrul Laboratorului de recuperare, medicina fizica si balneologie al Spitalului Clinic 
Municipla Cluj Napoca, si va consta dintr-o proba scrisa si /sau practica, conform prevederilor HG  
nr.286/2011, fiecare proba fiind notate cu maxim 100 puncte. 
 
 Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
 
           În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului fiecarei probe candidaţii nemultumiti  au dreptul 

să depună contestaţie la secretariatul spitalului. 

Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de doua zile lucratoare de  la data 

expirarii  termenului pentru depunerea contestaţiilor. 

 

 

 


