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ANUNT ANGAJARE PERSONAL 

Spitalul Municipal Turda, in baza prevederilor Ordinului M.S.nr. 1839/ 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, pe perioada 
determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform Art. 11 din Legea nr. 
55/2020  privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajeaza 
pe perioada determinata, fara concurs: 

La Lab. Radilogie si imagistica medicala 
1 post vacant de Tehnician de radiologie si imagistica medicala licentiat 

Conditii generale pentru ocuparea postului : 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie sa indeplinească condiţiile 

generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul In 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) Indeplineşte 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 s'ăvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau In legătură cu serviciul, care Impiedică Infăptuirea 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 in care a intervenit reabilitarea. 
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- diploma de licenta in specialitate 
- 6 luni vechime in specialitate 

Condiţii specifice pentru post : 

Acte necesare la dosar: 

- cererea, In care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, insoţită de declaraţia privind 
consimţărnântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 
privind măsuri de punereln aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 1n 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 In 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 Indeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 
- copia cametului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea 1n muncă, In meserie şi/sauln 

specialitatea studiilor, raport REVISAL in 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 ; 
- fisa de aptitudini pentru postul pentru care candidează, eliberata de medic in specialitatea medicina 
muncii; 
- curriculum vitae, model comun european; 

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi serrmate de catre titular pe fiecare pagina pentru 

conformitate cu originalul, si vor fi transmise electronic (scanat) pe adresa de e-mail 

spitalmunicipalturda@yahoo.com, in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea anuntului, adica pana la data 

de 11.03.2021 ora 15. 
In situaţia in care se depun mai multe dosare pentru un post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai 

mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu. 

in situaţia 1n care In urma selecţiei dosarelor rărnâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis 

fără a mai fi organizată proba de interviu. 

Selectia dosarelor transmise de candidati se va face de catre Comisia de selectie a dosarelor in data 

de 12.03.2021 
Rezultatul va fi publicatin maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de 

organizare a probei de interviu, 1n cazul 1n care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor. 

Candidatii admisi, care au depus la insciiere o declaraţie pe proprie raspundere ca nu au 

antecedente penale, au obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu 

pana la data stabilita pentru incadrare. 
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Tematica si bibliografia 

1. Viorel Mateescu- Radiodiagnostic, radioterapie si anatomie functionala 
2. Amilcar Georgescu — Tehnica radiografica 
3. Norme fundamentale de securitate radiologica 
4. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului 

medical din Romania. 
5. RI si ROF 
6. Fisa postului — atributii 

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0364420066 — Serviciul R.U.N.O.S. 

MANAGER, 
Dr.Stănilă Ovidiu 

SEF SERV.RUNOS, INTOCMIT, 

Ec.Vasilichi Violeta Ec.Popa Delia Gabriela 

/1' 



unitate aflata in 
PROCES DE ACREDITARE 

SPITALUL MUNIC1PAL TURDA 

Adresa: str.Andrei Muresanu, nr. 12-16, CP — 401103, Turda, Jud Cluj, Tel/Fax: 0264-311578 
Codfiscal 4287971, e-mail: spitalmunicipalturda(dwahoo.com, pagind web: www.spitalturda.ro 

Anexa 2 
la metodologie 

CERERE 

pentru inscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, 

personal contractual, 1n baza art. 1 i din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19 

Subsemnatul(a),   , cu domiciliul in localitatea   str. 
 nr. ap..., judeţul  , telefon  mobil . . . . 

  , posesor/posesoare al/a C.I. seria . nr , eliberat de  
. la data de  vă rog să imi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe 
perioad'ă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, pe postul de 

 din cadrul Compartimentului 
Dosarul de Inscriere la selecţie conţine următoarele documente: 

Data  Semnătura 
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Anexa 3 
la metodologie 

DECLARAŢIE*) 
pe propria răspundere privind antecedentele penale 

Subsemnatul(a),     , posesor/posesoare al/a C.I. seria . . . 
  nr , eliberată de   la data de , domiciliat(ă) 
în 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria 
răspundere că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau 
de urmărire penală. 

Data  Semnătura 

*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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Nr. 4 
ifiţ>todoiows: 

R 

semnatul(a), . , de.elar că in Iua unoştinţa de drepturile mek nforni legis1aţiei n materie 
reluerare de date eu caraeter personal, în confoinittate c Regulamentufft:Ej. 20161679 al Parlamentului 

Luropean şi al Cnsihu1ui din 27 aprilie 2010 privind proteeţta persoanelor fiziee irt eeea ee priveşte 
:,)reţtuerarta date1or eu earaeter personal şt privind eirettiaţie a acestor date de abrogare a Otreeti‘ci

(Regulamentui general pr nd proteeţia datelor) şi inn exprirn constmţămantul pentru preluerarea 
dazelor prevazute in cererea de inseriere la seleeţia dosarelor, angajare iără coneurs pe perioadă detenninabă, 

.;ersonat contractual„ in bzuza art. 1 i din 1...egea nr. '2020 prtvind unele măsurt pentru prevenirea 
,,..,mribaterea etecte'ior .pandennei de COVID - 1.9, tar pentru cet declaraţ.1 admişi, pe toata durata angajărn. 

P..eruzul acordarti (011 n 1Jnw1til atrage imposibilitatea participărit la selt:eţie. 

sunt de aeord, 
sunt de aeord. 

Nlenţionez eă sunt de acord cu atişarea numelui in lista eu 
www.spt alturda.r 

Data 

-z publicată pe internet la 

SC 111:it ura 


