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Decizie 

Nr. ________/____________ 

 

Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. 
Dr. Bojan Anca Simona, numit în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 788/14.12.2016, 

În temeiul prevederilor:  
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Republicată în M. Oficial, 
Partea I, Nr. 652/28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare  
- Hotărârii Guvernului nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 
vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar 
publicată în M. Oficial, Partea I, nr. 419/23.06.2010 
- Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 
284/2011 
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii Republicată în M. Oficial, Partea I, Nr. 
345/18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 

DECIDE: 

 

Art. 1 – Organizarea concursului în perioada 16.02 – 22.02.2017  pentru ocuparea 
postului vacant de CONSILIER JURIDIC 

Art. 2 – Începând cu data prezentei, în baza art. 9, alin. 1 H. G. nr. 497/2010, se constituie 
Comisia de examinare în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului vacant cu 
următoarea componenţă: 

Presedinte : Manager –  Conf. Dr. Bojan Anca Simon 
Membri:    Ec. Marian Ana  

       Mureșan Manuela 
Membru supleant: Zaiu Renata 
Secretar comisie: Ec. Cristina Oprea 
Reprezentant SANITAS: Asis. Turcu Cosmina  
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Art. 3 – Începând cu data prezentei, în baza art. 9, alin. 3 H. G. nr. 497/2010, se constituie 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Presedinte : Referent specialitate juridica Matei Alin 
Membri:      Ec. Mureşan Marcela 

         Conf. Crişan Cornel 
Membru supleant: Ec. Şchiopu Elena 
Secretar comisie: Ec. Rusu Iulia 
 

Art. 4 – Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea personalului 
contractual, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii generale:  

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;  
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;  
c) are capacitate deplina de exercitiu;  
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de 

medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;  
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;  
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;  
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea.  

 

Art. 5 – Condiţiile pentru ocuparea postului sunt: 
a) Cerinţe 
- Studii superioare juridice; 
- Experienţă în specialitate minim 10 ani;  
b) Constitue avantaj: 
- masterul sau studiile postuniversitare în domeniul juridic; 
- experienţă în reprezentarea entităţilor publice în faţă instanţei 

 
Art. 6 – (1) Dosarul candidatului pentru postul scos la concurs va conţine: 
a) Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul; 
b) Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin 

Secretariatul IOCN); 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi după caz, în specialitate; 
e) cazier judiciar ; 
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f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni 
anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 

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

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

i) curriculum vitae cu poză. 
(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau 
în copii legalizate. 

(3) Dosarele complete se vor depune la secretariatul comisiei până la data de 10.02.2017. 
     
Art. 7 – Calendarul concursului: 

- Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 01.02.-10.02.2017 
- Selecţia dosarelor se va publica în data de 14.02.2017 
- Proba scrisă – testul de evaluare a cunoştinţelor va avea loc în data de: 16.02.2017 
- Interviul va avea loc în data de 20.02.2017 

 

Art. 8 – Bibliografia necesară pentru susţinerea examenului constituie Anexa nr. 1 a 
prezentei decizii.  

 

Art. 9 – Comisia va îndeplini atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Art. 10 – Prezenta decizie este valabilă până la îndeplinirea atribuţiilor pentru care s-a 
constituit comisia, revocare sau înlocuire ulterioară. 
 

Manager, 
Conf. Dr. BOJAN Anca Simona 

 
 
 

Şef serviciu Resurse Umane 
Ec. Marian Ana 

 
 

Întocmit 
Cons. Juridic: Mureşan Manuela 
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Anexa nr. 1 

 
Bibliografie:  

1. Constituţia Romaniei; 

2. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 

05.02.2003; 

3. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

6. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 

02.06.2016 

7. Lege nr. 287/2009 privind Codul civil; 

8. Legea 134/2010 privind Codul de procedură Civilă; 

9. Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; 

10. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

11. Hotărâre nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public; 

13. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 

 
Manager, 

Conf. Dr. BOJAN Anca Simona 
 
 

Şef serviciu Resurse Umane 
Ec. Marian Ana 

 
Întocmit 

Cons. Juridic: Mureşan Manuela 


