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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 pe durată determinată a următoroarelor posturi vacante și temporar 
vacante: 

 
 22 posturi vacante de asistent medical generalist cu studii superioare, diplomă de licență, 

fără condiție de vechime, constituie avantaj experiența în sectorul sanitar. Pe perioada 

stării de alertă+30 zile. 

 2 posturi vacante de tehnician de radiologie, cu studii superioare, diplomă de licență, fără 

condiție de vechime, constituie avantaj experiența în sectorul sanitar. Pe perioada stării de 

alertă+30 zile.  

 14 posturi vacante de infirmiere, școală generală, fără condiție de vechime, constituie 

avantaj experiența în sectorul sanitar. Pe perioada stării de alertă+30 zile. 

 7 posturi vacante de îngrijitoare, școală generală, fără condiție de vechime, constituie 

avantaj experiența în sectorul sanitar. Pe perioada stării de alertă+30 zile. 

 5 posturi vacante de brancardieri, școală generală, fără condiție de vechime, constituie 

avantaj experiența în sectorul sanitar. Pe perioada stării de alertă+30 zile. 

 5,5 posturi vacante de registratori medicali, diplomă de studii medii de specialitate sau 

diplomă de studii medii, 6 luni vechime în activitate, constituie avantaj experiența ca și 

registrator medical. Pe perioada stării de alertă+30 zile.  

 1 post temporar vacant de asistent social principal cu studii superioare, diplomă de licență 

în specialitate, 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar pe perioada suspendării 

contractului individual de muncă al titularului de post, pentru concediu îngrijire copil 2 ani, 

dar nu mai mult de perioada stării de alertă + 30 zile.  

Bibliografii: 
 

a) Bibliografie pentru postul de Asistent medical generalist cu studii superioare din 

cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

1. Gherman C., Buzoianu A.,Fabian O., Ghid de tehnici medico-chirurgicale, Casa Cărții 

de Știință, Cluj-Napoca 2017 

2. Gherman C., Buzoianu A.,Fabian O., Ghid de manopere medico-chirurgicale, Casa 
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Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2017 

3. Titircă L., Urgențe medico chirurgicale — Sinteze,  Editura medicală,  București, 2001 

 
b) Bibliografie pentru postul de Tehnician de radiologie cu studii superioare din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

 
1. RADIOPROTECTIE-BIOLOGIE SI LEGISLATIE  

Dozimetrie.  Efectele majore ale radiatiilor ionizante.   Boala de iradiere. Radioprotectia. 
Legislatie ( legea nr.111/1996 si nr. 63/ 2006) privind desfasurarea, reglementarea, 
autorizarea si controlul activitatilor in mediu cu radiatii;  Normele Fundamentale de 
Securitate Radiologica (NSR-01), Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul 
expunerilor medicale (NSR-04),    Norme de dozimetrie individuala (NSR-06), 

Bibliografie:  
NSR- 01, NSR- 04, NSR- 06 

 
  2. TEHNICI RADIOLOGICE CONVENTIONALE 
Principii ,  tehnici radiologice convenţionale de examinare ale: aparatului respirator; 
aparatului digestiv superior;  
aparatului digestiv inferior;  membrului superior;  membrului  inferior şi a bazinului;  
coloanei vertebrale ; craniului;  
aparatului urinar;  examinari radiografice în urgenţe medico – chirurgicale. 
      Bibliografie:  
      Lungeanu M - Manual de Tehnica Radiologica, Ed. Medicala, Bucuresti 1988  
 
  3. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA 
     Modul de formare si achizitie a imaginilor Computer Tomografice. Substante de contrast 
utilizate in radiologie si in examinarea CT; tehnici de examinare – protocoale    
     Bibliografie:  
     Dudea SM (sub red) – Radiologie Imagistica Medicala. Indrumator de studiu pentru 
pregatirea in specialitate. Vol.I – Ed. Medicala Bucuresti, 2015, pag. 13 – 20. 

 
c) Bibliografie pentru postul de Asistent social cu studii superioare din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

 
1. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011  asistenţei sociale 

2. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului 

 
d) Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de Infirmier/Infirmieră  din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

 
1. ORDIN nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

a) Anexa 3 - METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului 

care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice 

 Definiții 
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b) Anexa 4 - PRECAUŢIUNILE STANDARD-Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea 

şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 Măsurile standard 

 Căile de transmitere pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare 

 
e) Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de Îngrijitoare din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

 
1. ORDIN nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

c) Anexa 3 - METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului 

care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice 

 Definiții 

d) Anexa 4 - PRECAUŢIUNILE STANDARD-Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea 

şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 Măsurile standard 

 Căile de transmitere pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare 

 
f) Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de Brancardier din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

 

1. Îngrijiri speciale acordate pacienților: Lucreția Titircă – Transportul persoanelor 

îngrijite 

 
g) Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de Registrator medical din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca: 

 
1. ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de 

înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea 

spitalului 

 
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;  

 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);documente medicale specifice  

 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). 

 Certificat de membru cu viza pe anul în curs /adeverință de participare eliberată de 
OAMGMAMR 
 

 Înscrierile la selecție se fac pe adresa de e-mail a Serviciului R.U.N.O.: 
runo@scjucluj.ro până la data de 01.02.2022, ora 15:00. Subiectul e-mailului trebuie să 
conțină: Nume prenume și postul pentru candidează. E-mailurile sosite după ora 15:00 nu vor 
fi luate în considerare. 

Selecția dosarelor se va face în data de 02.02.2022 ora 15:00. 
Susținerea interviului se va afișa odată cu validarea dosarelor. 

 
 

MANAGER 
Prof.Univ.Dr. Claudia GHERMAN 

 
 
 

ȘEF SERVICIU R.U.N.O  
 Ec. Grațiela BOGDAN 
 
 
 
Întocmit: Ec. Anca Bodea 
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