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SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA 

organizează selecția dosarelor în vederea angajării fără concurs pe 

perioadă determinată de 6  luni personal pentru următoarele posturi  
 

  

 
 5  posturi cu normă întreagă de medic specialist/primar confirmat în specialitatea 

boli infecțioase. 

 
Dosarul de înscriere la selecție va cuprinde următoarele acte: 

    a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze (model 

editabil atasat); 

    b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist și/sau primar; 

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu avizul pe anul în curs; 

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile 

prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la 

art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul MS 

869/2015: 

o rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează 
o doctorat 
o doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de 

medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data înscrierii 
la concurs) 

o a doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii  
o atestate obţinute 
o activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul punctajului 

înregistrat la colegiul profesional, la care candidatul este în evidenţă în 
ultimii 5 ani 

o membru al societăţii/ asociaţiei de specialitate 
 

    f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    g) certificat medical A5 sau adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care 

să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii 

pentru postul pentru care candidează,  

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate 

    j) curriculum vitae; 
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    k) polița de asigurare malpraxis; 

    l) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

 

Înscrierile la selecție se fac prin transmiterea dosarului pînă la data de 03.04.2020 

ora 12.00. Documentele din dosarul de înscriere la selecție vor fi transmise intr-un 

singur mail pe cat posibil, pe adresa runos.scjucj@gmail.com . 

 

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

acestea la momentul angajării. 

Documentele prevăzute la lit. d) sunt valabile trei luni, iar cele de la puctele f) și g) 

sunt valabile 6 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. 

 

Rezultatul final al selecției se va afișa pe site-ul spitalului la data de 06.04.2020 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS tel.: 0264.59.27.71, int. 1120. 

 

 

 

MANAGER 
Ec.Dr. Petru ȘUȘCA 
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