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ANUNT
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI, scoate la CONCURS în
conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu completarile si modificarile
ulterioare, urmatoarele posturi:
-

1 post medic primar, specialitatea Radiologie-Imagistica Medicala, cu competenta in
senologie, in cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica Medicala;
1 post medic primar, specialitatea Medicina de Laborator, in cadrul Laboratorului de
Analize Medicale;
1 post medic specialist, specialitatea Oncologie Medicala, in cadrul Sectiei Clinice
Oncologie Medicala;
1 post medic specialist, specialitatea Pneumologie, cu competenta in endoscopie
bronsica, in cadrul Laboratorului de Endoscopie Bronsica;
1 post medic specialist, specialitatea Genetica Medicala, cu doctorat in specialitate, in
cadrul Laboratorului de Analize Medicale;
1 post medic specialist, specialitatea Anatomie Patologica, in cadrul Serviciului de
Anatomie Patologica;
1 post medic primar, specialitatea Medicina Nucleara, in cadrul Laboratorului
Medicina Nucleara.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Inscrisurile in copie vor fi insotite de originale pentru certificare.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului Regional de Oncologie Iasi, in termen
de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza intre 31 si 90
de zile de la publicarea in ,,Viata Medicala”.
Inscrierile la concurs se fac incepand cu data de 25 august 2017 pana la data de 08
septembrie 2017.

Bibliografia si tematica vor fi publicate pe site-ul Institutului Regional de Oncologie Iasi
- www.iroiasi.ro.
Plata c/valorii anuntului se va face in contul nostru deschis la Trezoreria Iasi, cod IBAN
RO65TREZ4065041XXX017265.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0751.193.777.
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