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SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA 

ORGANIZEAZĂ 

CONCURS 

În conformitate cu prevederile Ord.M.S. nr.1406/2006 coroborat cu prevederile art.184 din 

Legea nr.95/2006 şi cu prevederile Ord. M.S.P. nr.1706/2007 cu modificările şi completările 

ulterioare 

Pentru ocuparea următoarelor funcţii: 

      

 Şef secţie – Secţia Clinică Medicină internă II 

 Şef secţie – Secţia Clinică Medicină internă III 

 Şef secţie – Secţia Clinică Psihiatrie II 

 Şef secţie – Secţia Clinică Psihiatrie III 

 Şef secţie – Secţia Clinică Neurologie I 

 Şef secţie – Secţia Clinică Chirurgie generală I 

 Şef secţie – Secţia Clinică Obstetrică-ginecologie I 

 Şef secţie – Secţia Clinică Neurochirurgie 

 Şef secţie – Laborator Radiologie imagistică medicală 

 Şef secţie – Unitate Clinică de Primiri Urgenţe (UPU)-SMURD 

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

    a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze; 

    b) copia xerox de pe diploma de studii; 

    c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; 

    d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.2 la prezentele 

norme; 

    e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost 

condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să 

concureze; 

    f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în 

stare de incompatibilitate; 

    g) certificatul privind starea de sănătate tip A5 din care să rezulte că este apt din 

punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru funcţia pentru 

care candidează, inclusiv analizorul vizual şi auditiv-audiograma; 
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    h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către 

conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din 

România; 

    i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului 

Medicilor din România; 

    j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în 

specialitate şi vechimea în specialitate; 

    k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau 

serviciului medical; 

    l) chitanţa de plată a taxei de concurs; 

    m) curriculum vitae. 

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

 

Taxa de concurs este de 150 lei se achită la caseria unităţii et.1 camera 11  orar Luni-Joi: 

13:00-15:00, vineri 11:30 – 12:30. 

In secţiile clinice funcţia de şef de secţie/ laborator/ serviciu se ocupă de către un cadru 

didactic universitar medical. 

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, 

specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului 

sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic 

specialist). 

Persoanele sancţionate în ultimii doi ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul 

medicilor din România, precum şi cărora le-a încetat contractual de administrare în condiţiile 

stabilite la art.5, lit.b), c) sau d) nu pot participa la concurs. 

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:  

 

 Interviu-susţinerea proiectului de management, permite evaluarea capacităţii 

manageriale a candidatului şi are următoarele caracteristici: 

a) este obligatoriu; 

b) se susţine la nivelul unităţii care a publicat funcţia la concurs; 

c) este eliminatoriu; 

d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 

50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs 

chiar în lipsa unui contracandidat. 

 

 Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară 

aferentă şi constă în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată prin 

publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislaţia sanitară, are 

următoarele caracteristici: 

a) este obligatorie; 

b) este secretă; 

c) este eliminatorie; 

d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat 

între 0-10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de 

începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz 

contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat. 
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 Proba clinică sau practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea 

titlului de medic specialist. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform 

baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de 

promovare fiind de 50 de puncte.  

 

 

Tematica de concurs este disponibilă la sediul unităţii. 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la 

apariţia acestui  anunţ, respectiv în perioada 15.10.2021-01.11.2021. 

Concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile şi maximum 90 de zile de la 

publicarea în „Viaţa Medicală” nr. din 15 octombrie 2021. 

  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O. tel.: 0264.59.27.71, int.1223, 1120. 

 

 

 

 

MANAGER 
Prof.Dr. Claudia GHERMAN 

 

    
  ŞEF SERVICIU R.U.N.O. 
  Ec. Graţiela BOGDAN    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit Ec. Annamaria Jucan 


