
 
                                                                                                                                    Nr. înreg. 189 din 05.01.2023 

ANUNŢ 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca organizează în conformitate cu prevederile   

Legii 153/2017 şi a HG nr. 1336/2022 
CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII  URMATOARELOR POSTURI: 

 
- 2 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST vechime minim 1 an - perioada nedeterminata     
- 2 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST debutant - perioada determinata 2 ani 
- 5 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST vechime minim 1 an - perioada determinata: 

- 2 posturi pentru o perioada de 2 ani   
- 3 posturi pentru o perioada de 6 luni 

- 10 POSTURI INFIRMIERE - perioada nedeterminata 
-  2 POSTURI INGRIJITOARE DE CURATENIE - perioada nedeterminata 
-  5 POSTURI BRANCARDIERI - perioada nedeterminata 
-  1 POST MANIPULANT MARFURI - perioada nedeterminata 
-  1 POST MUNCITOR BUCATAR - perioada nedeterminata                  

 
CONDITII GENERALE  

 
 are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 

autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra 
înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; 

 nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 
funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei 
funcţii sau a exercitării unei profesii; 

 nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 
persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 
domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 
 



 
CONDITII SPECIFICE  
Pentru asistenti medicali 

 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 abilitati de lucru pe calculator; 
 detine abilitati de comunicare; 
 indeplineste conditiile de vechime:   

Pentru infirmiere 

 studii generale; 
 curs de calificare organizat de OAMGMAMR sau de alti furnizori autorizati de Ministerul 

Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu aprobarea Ministerului Sanatatii sau dovada 
inscrierii la cursul de infirmieri. 

Pentru muncitor bucatar 

 studii generale; 
 curs de calificare-bucatar. 

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 
urmatoarele documente: 

 formularul de înscriere;  
 act de identitate; 
 certificate de casatorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea numelui; 
 diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si documentele 

care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (certificat membru eliberat de 
OAMGMAMR (asistenti), certificat de calificare (infirmiere, muncitor bucatar); 

 carnet de muncă /adeverinte care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 
 cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere; 
 certificate de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor; 
 adeverinţa care să ateste starea de sănătate eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei 

concursului care sa conţina, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia; 
 curriculum vitae; 

 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, in termen de 10 zile lucratoare de la 

data afisarii anuntului, respectiv in perioada 05.01.2023 – 18.01.2023, de luni-joi intre orele 
13.00-15.00, iar vineri intre orele 10.00-12.00. 

 
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante consta in parcurgerea a trei 

etape succesive, dupa cum urmeaza: 
 

 selectia dosarelor de concurs 
 proba scrisa: punctajul este de maxim 100 puncte 
 proba practica/interviu: punctajul este de maxim 100 puncte 

 



 
 
Sunt declarati admisi la fiecare proba candidatii care au obtinut: 
-minim 50 de puncte pentru functiile de executie 
 
Se pot prezenta la urmatoarea proba de concurs numai candidatii declarati admisi la etapa 

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

     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. 

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

 
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 
 
Pentru infirmieri, ingrijitoare de curatenie, brancardieri, muncitor bucatar 
 

 depunederea dosarelor pana  la data de 18.01.2023, ora 15.00. 
 afisarea rezulatelor selectiei dosarelor de inscriere pana la data de 19.01.2023, ora 10.00 
 depunerea contestatiilor pana la data de 20.01.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor in urma contestatiilor pana la data de 23.01.2023, ora 10.00 
 desfasurarea probei scrise: in data de 27.01.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor probei scrise pana la data de 27.01.2023, ora 13.00 
 depunerea contestatiilor pana la data de 30.01.2023, ora 13.00 
 afisarea rezultatelor in urma contestatiilor pana la data de 30.01.2023, ora 15.00 
 sustinerea interviului: in data de 01.02.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor interviului pana la data de 01.02.2023, ora 13.00 
 depunerea contestatiilor pana la data de 02.02.2023, ora 13.00 
 afisarea rezultatelor finale pana la data de 03.02.2023, ora 10.00 
 

Pentru asistenti medicali 
 

 depunederea dosarelor pana  la data de 18.01.2023, ora 15.00. 
 afisarea rezulatelor selectiei dosarelor de inscriere pana la data de 19.01.2023, ora 10.00 
 depunerea contestatiilor pana la data de 20.01.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor in urma contestatiilor pana la data de 23.01.2023, ora 15.00 
 desfasurarea probei scrise: in data de 30.01.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor probei scrise pana la data de 31.01.2023, ora 13.00 
 depunerea contestatiilor pana la data de 01.02.2023, ora 13.00 
 afisarea rezultatelor in urma contestatiilor pana la data de 02.02.2023, ora 13.00 
 sustinerea interviului: in data de 06.02.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor interviului pana la data de 07.02.2023, ora 10.00 
 depunerea contestatiilor pana la data de 08.02.2023, ora 10.00 
 afisarea rezultatelor finale pana la data de 08.02.2023, ora 15.00 

 
 
 
 
 
 



 
 Candidatii declarati “admisi” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
este obligat sa se prezinte la post in termen de 15 zile calendaristice de la data afisarii 
rezultatelor finale. In urma formularii unei cereri scrise si temeinic justificate, candidatul declarat 
“admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor finale, 
un alt termen de prezentare la post care nu poate depasi termenul de preaviz prevazut pentru 
demisie in Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, maxim 20 de zile lucratoare calculate de la data 
afisarii rezultatelor finale.  
 In cazul neprezentarii la post la termenul prevazut in vederea angajarii, postul este declarat 
vacant, caz in care se comunica candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara, 
posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor referitoare la punctajul 
minim necesar (50 de puncte la fiecare proba a concursului). 

Informaţii suplimentare se obţin de la Serviciul Resurse Umane la tel. 0735406105, email: 
runos@spitalclujana.ro 

 
 

 


