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SERVICIUL R.U.N.O.                                                        Exemplar unic 
Nr. RU 4.008 / 08.10.2021 

 
 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA 

ORGANIZEAZĂ 

CONCURS 

 
 

În conformitate cu prevederile Ord.M.S. nr.869/2015 
Pentru ocuparea următoarelor posturi: 

 
  

 
 1  post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie 

vasculară la Secţia Chirurgie vasculară. 
 1  post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie 

plastică microchirurgie reconstructivă la Compartiment Chirurgie Plastică 
microchirurgie reconstructivă 

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

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

    b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de primar pentru medici 

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare     

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin: 

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; 
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    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi 

neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

    h) chitanţa de plată a taxei de concurs. 

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate 

    j) curriculum vitae; 

    Taxa de concurs este de 150 lei 

 

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în 

termen de valabilitate. 

 

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

acestea. 

 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea 

postului și poate fi găsită pe site-ul: www.ms.ro la rubrica: Specialisti/Concursuri/Examene 

şi concursuri nationale/Tematica examenului de specialitate.  

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în perioada 11.10.2021-25.10.2021. 

 Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea 

în „Viaţa Medicală” nr. 40 din 08.10.2021. 

 

 

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

 

 

MANAGER 
Prof.Dr. Claudia GHERMAN 
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