
 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI 
Cod Fiscal 29067408 str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4 

Tel. 0374278810 Fax 0374278802 www.iroiasi.ro e-mail: oncoiasi@iroiasi.ro 
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In atentia medicilor rezidenti anul I, 

 

In perioada 14.12.2021-21.12.2021 (10.00-14.00)  se vor prezenta la Biroul Resurse 

Umane din cadrul Institutului Regional de Oncologie cu dosarul de angajare.  

  Acesta va cuprinde : 

 

DOSAR SINA: 

 Consimtamantul de prelucrare a datelor personale semnat 

 ADEVERINTA -comisia de rezidentiat 

 ADRESA de la DSP cu nr. de confirmare medic rezident cu loc/post 

 act de identitate 

 certificate de nastere si de casatorie 

 diploma de studii + bacalaureat; Adeverinta privind promovarea examenului de 

licenţă, valabilă până la eliberarea diplomei de licență (in cazul absolvenţilor din 

promoţia 2021) 

 cazier judiciar 

 certificat de integritate comportamentala 

 adeverinta medic de familie (nu este luat in evidenta cu boli cronice)(copie); 

 analize medicale: EKG, GLICEMIA, Ag HBs - pentru persoanele nevaccinate 

hepatită B, Ac Anti HBs - pentru persoanele vaccinate hepatită B, Ac Anti HCV, Ac 

Anti HIV, radiografie pulmonara, ex. psihologic / ex. psihiatric ( copiile se vor pune 

in dosar, originalele vor fi pastrate pentru programarea ulterioara la Cabinetul de 

medicina a muncii ) 

 Carte de munca+Adeverinta de vechime tip ( dupa 01.01.2011) 

 Fisa de lichidare de la ultimul loc de munca  

 COD IBAN 

 CV 

 

 

Va rugam sa respectati ordinea documentelor in dosarul cu sina. 

 

Inscrisurile in copie vor fi insotite de originale pentru certificare. 

 

 

 

        Persoana responsabila 

        Madalina Sava 

        runos@iroiasi.ro 

0751193777 

 

 

 

 

 

 

http://www.iroiasi.ro/
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ACORD/ CONSIMŢĂMÂNT 

ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul:  CNP  

    

Domiciliat în:  Data nașterii:  

    

TELEFON  e-mail:  

Prin acest accord imi exprim in mod expres consimtamantul ca salariatii Biroului Resurse 

Umane din IRO Iasi sa prelucreze datele mele cu caracter personal care sunt oferite de catre mine in 

legatura cu aparitia/existenta  raporturilor de serviciu/munca, precum si sa colecteze si sa prelucreze 

datele mele pe durata raporturilor de serviciu /munca si sa asigure limitarea accesului persoanelor 

neautorizate in spatiile destinate exclusiv salariatilor. 

Declar că datele de mai sus îmi aparțin și sunt corecte. 

Îmi exprim în mod liber opțiunea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul 

declarant mai sus. 

Prezentul consimțământ este valabil pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare 

menționate sau până la retragere. 

Sunt informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului CE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

transpusă prin Legea nr. 129/2018. 

Am fost informat cu privire la prevederile Regulamentul CE nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date.  

Am fost informat că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat că datele cu caracter personal precum și ale copilului/copiilor meu/mei 

minor/minori, soțului/soției urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul IRO Iasi doar în scopurile 

prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea de angajat. 

Am fost informat că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 

obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv IRO Iasi precum și în scopul intereselor și 

drepturilor ce îmi revin. 

Am fost  informat că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților publice 

precum și altor instituții abilitate (Ex.: DSP, MS, CAS, ITM, la solicitarea instanțelor judecătorești 

sau organelor de cercetare penală, etc.). 

Am fost informat că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am 

obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv IRO Iasi orice modificare survenită asupra 

datelor mele personale. 

Am fost informat că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere 

scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul IRO Iasi exceptând cazul în care prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu 

caracter personal în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi. 

 

Data:______________________ 

 

Semnătura___________________ 

http://www.iroiasi.ro/

