CALENDAR DE DESFASURARE CONCURS
PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE
TEMPORAR VACANTE
13 decembrie 2016 – 19 decembrie 2016, pană la ora 14,00, preluarea dosarelor.
20 decembrie 2016, ora 16,00, rezultatele selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”.
21 decembrie 2016 ora 15,00 depunere contestaţii pentru dosarele de înscriere respinse.
22 decembrie 2016 ora 15,00, se afişeaza rezultatul contestaţiei la respingere dosar.
Probele stabilite pentru concurs:
- Selectia de dosare;
- Proba scrisa
- Proba interviu
- Proba practica pentru functia de registrator medical si functia de statistician medical
Probele se sustin în limba română.
Fiecare probă a concursului va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi
admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi
interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante se va face în ordinea
mediei generale, determinată pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute la fiecare probă. La
rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă,
iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou
interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
18 ianuarie 2017 cu începere la ora 09,30, susţinere proba scrisă.
19 ianuarie 2017 ora 15,00, afişarea rezultatelor la proba scrisă.
20 ianuarie 2017 ora 15,00 depunerea contestaţiei la proba scrisă.
23 ianuarie 2017 ora 15,00 afişarea rezultatului la contestaţia probei scrise.
25 ianuarie 2017 cu începere la ora 10,00 susţinere proba interviu
26 ianuarie 2017 ora 15,00 afişarea rezultatelor probei orale.
27 ianuarie 2017 ora 15,00 depunerea contestaţiei la rezultatele probei orale.
30 ianuarie 2017 ora 14,00 rezultatul contestaţiei.
30 ianuarie 2017 ora 15,00 afişarea rezultatelor finale.
În vederea angajării, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte până la data de 03
februarie 2017 la Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Biroul RUNOS.
Actul administrativ de angajare se va face de la data de 15 februarie 2017.
Concursul va avea loc la sediul Institutul Regional de Oncologie Iaşi din Iaşi str. G-ral
Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4, conform planificărilor de mai sus.

