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Operator de date cu caracter personal nr. 637 

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe 
perioadă determinată: 

 
I. 20 posturi îngrijitoare 
II. 2 posturi brancardieri 

 
Relatii suplimentare  privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. 

Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142. 
 

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 27 februarie 2017. 

Concursul va consta dintr-o singură probă de evaluare organizată în data de 03.03.2017 
 
CALENDARUL CONCURSULUI: 

a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 16.02 – 27.02.2017 
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 28.02.2017 
c. Contestaţia listelor de evaluare a dosareleor : 01.03.2017 
d. Proba de evaluare: 03.03.2017  

 
Nota minimă pentru promovarea probei este 7. 

 
Soluţionarea contestaţiilor:  
- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării 

concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe. 
- După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare etapă a concursului, candidaţii nemulţumiţi 

pot face contestaţie, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă a 
concursului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din 
acest drept. 

- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de maxim 24 ore de la 
data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice 
organizatoare a concursului.  

- În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile legii.  

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 

a. absolvenţi studii generale sau a unei şcoli medii. 
b. Constitue avantaj deţinerea calificării profesionale de brancardieri.  
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Operator de date cu caracter personal nr. 637 

 
Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 

27.02.2017, ora 15.00 şi va conţine în mod obligatoriu: 

 Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul; 

 Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin 
Secretariatul IOCN); 

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi 
după caz, în specialitate; 

 cazier judiciar ; 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 

  copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă; 

 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs; 

 curriculum vitae cu poză. 
 


