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SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA 
 

ORGANIZEAZĂ 
 

SELECȚIE 
 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1839/30.10.2020 privind 
modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar 
vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, 
coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de 
execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de 
alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 

 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada stării de alertă+30 

zile: 

  
 2 x 0,5 posturi kinetoterapeut. Condiţii specifice: licenţiat în Kinetoterapie, 

specialitatea Kinetoterapie  cu experienţă în tratarea pacienţilor imobilizaţi şi îngrijiri 
paliative 

 1 post biolog principal. Condiţii specifice: experienţă în Laborator de analize medicale 
şi experienţă în Managementul Calităţii, curs formare auditori interni pentru 
Laboratoare Medicale 

 4 tehnicieni radiologie licenţiaţi. Condiţii specifice: diplomă de licență în specialitate, 
adeverință de participare eliberată de OAMGMAMR 

 2 asistenţi radiologie studii postliceale. Condiţii specifice: diplomă de studii 
postliceale, adeverință de participare eliberată de OAMGMAMR 

 

 Condiții generale : 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori 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 
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intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 
 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, 
însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – (anexele nr.  2 şi 4) 

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, 
certificat de căsătorie, după caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului: pregătire profesională de 
bază, diplomă de licență în specialitate, experiență/contract de muncă sau 
voluntariat în secții/compartimente ATI sau UPU/SMURD sau unde prevede 
postul; ordin de confirmare în grad profesional  

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – (anexa 
nr. 3); 

 adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din 
care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi 
documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); 

 curriculum vitae, model comun european; 

 declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie 

publică) – (anexa nr. 5). 

 adeverință de participare eliberată de OAMGMAMR (pentru asistenții medicali) 
 
 Înscrierile la selecție se fac pe adresa de e-mail a Serviciului R.U.N.O.: 
runo@scjucluj.ro până la data de 27.11.2020, ora 13:00. Subiectul e-mailului trebuie să 
conțină: Nume prenume și postul pentru candidează. E-mailurile sosite după ora 13:00 nu vor 
fi luate în considerare. 

Selecția dosarelor se va face în data de 02.12.2020 ora 16:00. 
 
 
 
 
 
Bibliografii: 

 
Kinetoterapeut  

/eurolegis/ro/index/act/61026#A0
mailto:runo@scjucluj.ro
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C. Albu, Kinetoterapia pasiva, Editura Polirom 2004 
 
Biolog principal   
 

1.  BIOCHIMIE CLINICA – Luminita Plesca Manea, Mircea Cucuianu,Ioan Crisnic, Ioana 

Brudasca – Ed. Argonaut 2003 cap 3, cap 6 

2.  SEDIMENTUL URINAR – Victor Dumitrascu, Sorin Giju, Daniela  Stefania Grecu, 

Daliborca Cristina Vlad, Corina Flangea - Ed. De Vest 2007 cap II, cap V 

3.  STANDARD SR EN ISO 15189/2013 

 

 Tehnicieni radiologie licențiați  și asistenți radiologie studii PL 
 

1. Definiti urmatorii termeni: 

a. Doza absorbita 

b. Radiatie ionizanta 

c. Sursa de radiatii 

d. Persoana expusa profesional 

e. Permis de exercitare 

Bibliografie: NSR -01 Anexa nr 1. Definitii. pag 15-19 
 
2. Natura radiatiilor X. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 28 
 
3. Tehnica examinarii radiografice conventionale a seii turcesti, in incidenta de 

profil. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 307 
 
4. Tehnica examinarii radiografice conventionale a craniului de ansamblu, in 

incidenta PA. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 301 

 

5. Tehnica examinarii radiografice conventionale  pulmonare, in incidenta PA. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 100 
 
6. Tehnica examinarii radiografice conventionale a humerusului,  in incidenta AP. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 384 



_____________________________________________________________________________  
Adresă: Strada Clinicilor, nr. 3-5, 400006, Cluj-Napoca 

 Email: secretariat@scjucluj.ro; Tel: 0264-597.852, Fax: 0264-596.085  
Responsabil protecția datelor: dpo@scjucluj.ro 

 

  

 
7. Tehnica examinarii radiografice conventionale a articulatiei cotului, in 

incidenta AP. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 387 
8. Tehnica examinarii radiografice conventionale a mainilor,  in incidenta de fata. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 396 
 
9. Tehnica examinarii radiografice conventionale a femurului, in incidenta de fata 

si profil. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 417-418 

 

10. Tehnica examinarii radiografice conventionale a articulatiei genunchiului, 

unilateral si bilateral,  in incidenta AP. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 418-419 
 
11. Tehnica examinarii radiografice conventionale a gambei, in incidenta laterala. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 424 

 

12. Radiografia renala simpla, in incidenta AP. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 245-246 
 
13. Tehnica examinarii radiografice conventionale a pelvisului, in incidenta AP. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 403-404 
 
14. Tehnica examinarii radiografice conventionale a coloanei cervicale, in 

incidenta de fata si profil. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 352-353 
 
15. Tehnica examinarii radiografice conventionale a coloanei lombare, in incidenta 

de fata si profil. 

Bibliografie: M. Lungeanu, Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 
1988, pag. 356-357 
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16. Anatomia si semiologia radiologica normala a mediastinului, in incidenta de 

fata: contururi. 

Bibliografie: S. A. Georgescu, Radiologie si Imagistica Medicala – Manual pentru 

incepatori, Ed. Universitara „Carol Davila”, Bucuresti – 2009,  pag. 63-64 

 

17. Principiul achizitiei Computer Tomografice spirale  monoslice si multislice 

Bibliografie: S. A. Georgescu, Radiologie si Imagistica Medicala – Manual pentru 
incepatori, Ed. Universitara „Carol Davila”, Bucuresti – 2009,  pag. 26 
 
18. Aspectul CT al unei leziuni intracraniene, din punctul de vedere al morfologiei 

si localizarii acesteia. 

Bibliografie: S. A. Georgescu, Radiologie si Imagistica Medicala – Manual pentru 
incepatori, Ed. Universitara „Carol Davila”, Bucuresti – 2009,  pag. 346 
 
19. Artefactele metalice in Imagistica prin Rezonanta Magnetica 

Bibliografie: B. Kastler Sa intelegem IRM, editura Medmun, 2002, pag. 161-162 
 
20. Artefactele de miscare in Imagistica prin Rezonanta Magnetica. 

Bibliografie: B. Kastler Sa intelegem IRM, editura Medmun, 2002, pag. 162-163 
 

 
 

MANAGER 
Ec. Dr. Petru ȘUȘCA 

 
 

DIRECTOR MEDICAL      ȘEF SERVICIU R.U.N.O 
 Conf.Dr. Adela GOLEA     Ec. Grațiela BOGDAN 
     
 
 
 
 

Întocmit: Ec. Annamaria JUCAN 
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