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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 posturi Medic specialist specialitatea medicină internă. Condiţii specifice: experienţă 

în secţie clinică dedicată pacienţilor COVID 
 2 posturi Medic specialist specialitatea boli infecţioase 
 1 post Medic specialist specialitatea pneumologie 
 2 posturi Medic specialist specialitatea A.T.I. Condiţii specifice: experienţă cu pacienţi 

COVID 
 2 posturi Medic rezident anul 5 specialitatea A.T.I. Condiţii specifice: experienţă în 

neuroanestezie şi terapie neurochirurgicală, dovedite prin CIM în cadrul unei secţii 
clinice de Neurochirurgie, experienţă în efectuarea manoperelorde hemodiafiltrare, 
experienţă cu secţii COVID, experienţă în urgenţă prespital (SMURD) 

 1 post Medic specialist specialitatea Radiologie-imagistică medicală la Unitate Clinică 
de Primire a Urgenţelor UPU-SMURD . Condiţii specifice: competenţă CT şi experienţă 
în politraumă  

 0,5 post Medic specialist la Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor medicale. 
Condiţii specifice: Certificat de absolvire curs de pregătire/ program de formare în 
domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, specializarea Manageral 
sistemelor de management al calităţii în domeniul sanitar, sub egida ANMCS 

 

 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; 
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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 
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, certificatul de medic specialist, adeverinţă medic rezident 

 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).     
 copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe 

anul în curs; 
 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 

 
 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. 

/eurolegis/ro/index/act/61026#A0
mailto:runo@scjucluj.ro
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Medici specialitatea ATI: 
Irwin & Rippe's Manual of Intensive Care Medicine 
Medici specialitatea medicină internă –  

1. Protocolul național de tratament al infecției cu virusul SARS-COV2, Ordinul 
nr 1418/2020 din 10.08.2020. 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229019  

2. Ruxandra Ulmeanu. Recomandări de diagnostic și tratament în 
bronhopneumopatia obstructivă cronică. Editura Medicală București, 2019 
https://www.srp.ro/ghiduri/Recomandari%20de%20diagnostic%20si%20trata
ment%20in%20bronhopneumopatia%20obstructica%20cronica%202019.pdf 

3. Carmen Ginghina. Mic tratat de cardiologie. Ediția a II-a Editura Academiei 
Romane 2017 

4. Gastroenterologie si Hepatologie Clinică. Societatea Română de 
Gastroenterologie și Hepatologie. Editura Medicală București, 2019 

 
Medici specialitatea - Boli infectioase 

1. Protocolul național de tratament al infecției cu virusul SARS-COV2, Ordinul 
nr 1418/2020 din 10.08.2020. 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229019  

2. Pneumonii infectioase. Harrison’s infectious diseases. Editia a III-a.  2016 
3. Ghid de management astm bronsic. https://ginasthma.org/  
4. Ghid de diagnostic si tratament bronhopneumopatie obstructiva cronica - 

https://srp.ro/GOLDGlobalInitiativefoCOPD.aspx  
 
Medici specialitatea -  Pneumologie  

1. Protocolul național de tratament al infecției cu virusul SARS-COV2, Ordinul 
nr 1418/2020 din 10.08.2020. 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229019  

2. Pneumonii infectioase. Harrison’s infectious diseases. Editia a III-a.  2016 
3. Ghid de management astm bronsic. https://ginasthma.org/  
4. Ghid de diagnostic si tratament bronhopneumopatie obstructiva cronica - 

https://srp.ro/GOLDGlobalInitiativefoCOPD.aspx  
 
Medici specialitatea -  Radiologie și imagistică medicală  
Sub redactia Prof.dr. Sorin M. Dudea – Principii ale tehnologiei imagistice, Vol I 
Editura Medicala, 2016  
Cap 3  

1. 52. Diagnosticul radioimagistic al accidentului vascular cerebral (AVC) 
131-135  

2. 61.I. Hematomul epidural de cauză traumatică 154  
3. 61.II. Hematomul subdural de cauză traumatică 154  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229019
https://www.srp.ro/ghiduri/Recomandari%20de%20diagnostic%20si%20tratament%20in%20bronhopneumopatia%20obstructica%20cronica%202019.pdf
https://www.srp.ro/ghiduri/Recomandari%20de%20diagnostic%20si%20tratament%20in%20bronhopneumopatia%20obstructica%20cronica%202019.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229019
https://ginasthma.org/
https://srp.ro/GOLDGlobalInitiativefoCOPD.aspx
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229019
https://ginasthma.org/
https://srp.ro/GOLDGlobalInitiativefoCOPD.aspx
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4. 61.III. Hemoragia subarahnoidiană de cauză traumatică 155  
Cap 5 

5. 134.II. Pneumotoraxul pagina 459 
6. 138.II.1. Edemul pulmonar acut (EPA)  

Cap 6  
7. 155.II.1. Anevrismul de aortă pagina 549-550  
8. 155.II.2. Disecția de aortă pagina 550-551  
9. 155.II.5. Ruptura anevrismului de aortă abdominală 552-553  
10. 158.II.2. Tromboza VCI pagina 563  

Cap 7  
11. 167.IV.1. Ischemia mezenterică acută 604-605 
12. 170.II.5.b. Ocluzia intestinală 654-655  
13. 170.II.5.g. Traumatismele intestinale 658-659  
14. 170.II.6.a. Ischemia intestinală 659-660  
15. 171.II.3. Apendicită acută 669-670  
16. 173.II.5. Colecistita acută 690-691  
17. 173.II.5. Colecistita acută 707 

 Sub redactia Prof.dr. Sorin M. Dudea – Principii ale tehnologiei imagistice, Vol II 
Editura Medicala, 2016 Cap 8 

18. 185.I.3. Abcesul renal 29  
19. 188.I. Traumatismele renale 38  
20. 188.III. Traumatismele vezicii urinare 39 

 
 Medic specialist  Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale   
 

1. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și 
metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor 

2. Standardul SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de managmement al calității 
3. Standardul SR EN ISO 15224 - Sisteme de managmement al calității 
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DIRECTOR MEDICAL      ȘEF SERVICIU R.U.N.O 
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