
 

 

 

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca 
 

 

 

 

A N U N Ț  
cu evaluarea dosarelor depuse de candidați pentru funcția de  

Expert formare Antreprenoriat științific 3 în Proiectul   

Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină 

POCU/380/6/13, cod proiect 125171 

 

 

 

 

Nr.crt. 
Identificare candidat 

(Nr. Înregistrare dosar) 

Rezultatul evaluării 

dosarelor depuse 

Motivul respingerii 

dosarului 

1.  (Nr. Dosar 1809/15.02.2022) ADMIS - 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost “admise” vor participa în data de 28.02.2022, ora 09.00 la 

Etapa nr. 3 - verificarea cunoștințelor și/sau a aptitudinilor candidaților care se desfășoară la sediul 

I.O.C.N. 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării dosarelor pot formula și depune contestaţie 

până la data de 24.02.2022, ora 15.30 la sediul I.O.C.N, la secretarul comisiei de soluționare a 

contestațiilor, telefon 0264-450237. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 prinvind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate (sau pseudonimizate). 

 

 

PREZENTUL ANUNT A FOST AFIȘAT LA AVIZIERUL I.O.C.N. ȘI PE PAGINA 

OFICIALĂ DE INTERNET, ASTĂZI  23.02.2022 

 

 

Comisia de recrutare și selecție:  

   

 

http://code-industry.net/


 

 

 

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca 
 

 

 

 

A N U N Ț  
cu evaluarea dosarelor depuse de candidați pentru funcția de  

Expert responsabil activități practice partener 1 în Proiectul   

Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină 

POCU/380/6/13, cod proiect 125171 

 

 

 

 

Nr.crt. 
Identificare candidat 

(Nr. Înregistrare dosar) 

Rezultatul evaluării 

dosarelor depuse 

Motivul respingerii 

dosarului 

1.  (Nr. Dosar 1810/15.02.2022) ADMIS - 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost “admise” vor participa în data de 28.02.2022, ora 09.00 la 

Etapa nr. 3 - verificarea cunoștințelor și/sau a aptitudinilor candidaților care se desfășoară la sediul 

I.O.C.N. 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării dosarelor pot formula și depune contestaţie 

până la data de 24.02.2022, ora 15.30 la sediul I.O.C.N, la secretarul comisiei de soluționare a 

contestațiilor, telefon 0264-450237. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 prinvind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate (sau pseudonimizate). 

 

 

PREZENTUL ANUNT A FOST AFIȘAT LA AVIZIERUL I.O.C.N. ȘI PE PAGINA 

OFICIALĂ DE INTERNET, ASTĂZI  23.02.2022 

 

 

Comisia de recrutare și selecție:  

   

 

http://code-industry.net/

