
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT A SOCIALA 

SI PROTECTIA COPILULUI CLUJ 
Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39 

Directia Generala de Asistenta Sociala �i Protectia Copilului Cluj, in temeiul art. 16 din Anexa 1, cap. 
III a Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 

angajeaza pe perioada determinata de maximum 6 luni, 

asistent medical generalist la Centrul de Abilitare �i Reabilitare Jucu 

• 1 post, ASISTENT MEDICAL GENERALIST grad PRINCIPAL, cod COR 325901, pe
perioada determinata, la Centrul de Abilitare �i Reabilitare Jucu

Condifii specifice de participare: 
- studii postliceale de specialitate absolvite cu diploma ;
- certificat de membru (autorizatie de libera practica) al Ordinului Asistentilor Medicali Generali�ti,
Moa�elor �i Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi ;
- certificat de obtinere a gradului principal ;
- vechime de minimum 5 ani in domeniul asistentei medicale.

Condifii generale de participare : 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaqinand
Spatiului Economic European �i domiciliul in Romania;
b) cunoa�te limba romana, scris �i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
t) indepline�te conditiile de studii �i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar�irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inraptuirea justitiei, de fals ori
a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar�ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Selecfia potenfialilor candidafi in vederea angajarii se va efectua pe baza de selecfie dosar. 

Dosarul trebuie sa confina in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

a) cerere de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copia certificatului de casatorie, dupa caz;
d) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor �i ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari, precum �i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

e) cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie �i/sau in
specialitatea studiilor, in copie; 

t) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 
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