
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-
Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs /examen conform Legii 
153/2017 și prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, coroborată 
cu Hot.497/2010, pentru ocuparea următorului  post  vacant pe perioadă determinată: 

Nr. 

posturi 
Denumire post Studii Loc muncă 

1 post Asistent medical de laborator PL Laboratorul de Analize Medicale 

 

Condiții generale de participare:  
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
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 condamnată 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.  
Condiții specifice de participare la concurs: 
Asistent medical de laborator:  Certificat de absolvire a Școlii Postliceale , 
În vederea participării la concurs, candidatul depune la Biroul Resurse Umane (RUNOS) un 
dosar de concurs care va conține următoarele documente: 
a) Cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii spitalului organizator,  
b) Copia actului de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie, după caz, 
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări,  
d) Certificat de Membru şi Aviz de Libera Practica de la Ordinului Asistentilor Medicali si 
Moaselor din Romanaia; 
e) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, 
f) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, (până la data concursului vor prezenta și 
cazierul judiciar); 

g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 

h) Curriculum vitae în limba română. 
 



Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, 
de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate. 
Probele se susțin în limba română. 
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice și probei de 
interviu. 
Bibliografia de concurs/examen se pune la dispoziția candidaților de către Biroul RUNOS și 
se află și pe site-ul unității. 

 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursurilor: 

Proba scrisă:                     în data de  4 august 2021, ora 9,00 la sediul spitalului 
Proba practică/interviu:   în data  de  6 august 2021, ora 10.00,  la sediul instituției  
  

 

            Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 
10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul institutiei, respectiv 22 iulie 2021. 

            Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138 
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