
 

 

 

Nr. 28821 din 07.12.2020 

 

 

ANUNȚ ANAGAJARE PE PERIOADA DETERMINATA FARA CONCURS 

 

In baza prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26.05.2020 pentru 

aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar 

vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub 

autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă 

determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, si si art.1 din HOTĂRÂRE nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării 

de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, demareaza procedura de angajare pe perioada determinate, fara concurs, pe 

perioada starii de alerta, personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de 

munca in cel mult 30 de zile de la incetarea starii de alerta, pentru 23 posturi de asistenti 

medicali, infirmieri, brancardieri vacante sau temporar vacante, cu respectarea Ordinul 

nr.1470/2011, privind aprobarea criteriilor de angajare si promovare in functii, grade si trepte 

profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar 

urmatoarele categarii de personal, dupa cum urmeaza: 

 

1. Sectia Clinica Chirurgie oncologica I- 3 posturi 

- 2 posturi de asistenti medicali generalisti cu studii postliceale, 6 luni vechime in 

specialitatea medicina generala 

- 1 post infirmiera, 6 luni vechime in activitate 

2. Sectia Clinica Chirurgie oncologica II – 2 posturi 

- 1 post asistent medical generalist principal cu scoala postliceala, minim 6 luni 

vechime in specialitatea medicina generala 

- 1 post infirmiera, 6 luni vechime in activitate 

3. Sectia Clinica Oncologie Medicala- 1 post  
- 1 post de asistent medical generalisti cu studii postliceale, 6 luni vechime in 

specialitatea medicina generala 

4. Sectia Clinica Radioterapie – 2 posturi 
- 2 posturi infirmiera, 6 luni vechime in activitate 

5. Sterilizare – 1 post 

- 1 post asistent medical generalist debutant cu studii postliceale, fara vechime 

6. Spitalizare de zi – 1 post 

- 1 post asistent medical generalist debutant cu studii postliceale, fara vechime 

7. Laborator analize medicale – 3 posturi 

- 2 posturi asistenti medicali generalisti cu studii postliceale, 6 luni vechime  

- 1 post asistent medical debutant cu studii superioare, fara vechime 

8. Laborator Radiologie si imagistica medicala – 2 posturi 

- 1 post de asistent medical generalist cu studii postliceale, 6 luni vechime 

- 1 post registrator medical, minim 6 luni vechime in activitate 

9. Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate- 6 posturi 

- 1 post asistent medical cu studii superioare, 6 luni vechime in specialitate 



 

 

- 1 post registrator medical debutant 

- 1 post registrator medical, minim 6 luni vechime in activitate 

- 3 posturi brancardieri 

10. Muncitori deservire 

- Muncitor necalificat, statie de neutralizare deseuri 

11. Serviciul achizitii publice si contractare 

- Economist specialist IA 

 

 

Condiţii generale pentru depunere dosar angajare: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului  

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori 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, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

     Condiții specifice pentru funcția de asistent medical generalist cu scoala 

postliceala/studii superioare: 

- diploma de licenta in specialitate 

- diploma de scoala postliceala (sau echivalenta) 

- diploma de bacalaureat 

- copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.  vizat la zi şi originalul; 

- copie malpraxis  şi originalul; 

   Conditii specifice pentru functia de infirmier/ă: 

-  scoala generala 

- copie dupa diploma eliberata ca urmare a efectuarii  Cursului  de calificare in meseria 

de infirmier acreditat de O.A.G.M.M.R. sau Ministerul Sanatatii (pentru posturile de 

infirmier) 

   Conditii specifice pentru functia de economist specialist IA 

- diploma de licenta in specialitate 

- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate ca economist  

- certificat de instruire la programul de instruire „Achizitii Publice si SEAP” 

 

    Condiţii generale pentru depunere dosar angajare: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 



 

 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului  

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori 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, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 
    Alte conditii specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care participa la concursul pentru 

ocuparea posturilor mentionate mai sus sunt stabilite prin fisa postului, anexa la prezenta publicatie. 

     La inscrierea pentru angajare, candidatii vor trimite dosarele in format electronic pana la data 

de 23.10.2020 inclusiv, ora 16, prin email in format pdf. sau jpg., intr-un singur mesaj pe adresa de 

email runos@iroiasi.ro , iar la subiectul mesajului se va scrie ‚,dosar concurs asistent 

medical/infirmier/brancardier/registrator medical/muncitor/economist, numele persoanei si postul 

pentru care doreste sa candideze, sectia, cu urmatoarele acte: 

- cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, adresata managerului spitalului, 

Anexa nr. 2 la OMS nr. 1839/2020-model atasat; 
- declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor 

Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, Anexa 

nr. 4 la OMS nr. 1839/2020-model atasat; 

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; 

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat, diploma scoala postliceala 

sanitara, diploma de licenta studii superioare in specialitate  şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

- copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.  si avizul anual in termen; 

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, Anexa nr. 3 la OMS nr. 1839/2020-model atasat; 

– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt 

din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează 

(se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); 

-copie dupa certificatul de membru al OAMGMAR si avizul anual in termen (pentru posturile de asistenti 

medicali) 

– curriculum vitae, model comun european; 

 

   Tematica, respective bibliografia necesara pentru sustinerea probei interviu sunt anexa la 

prezentul anunt. 

 

PRECIZARI SUPLIMENTARE: 

    Nu este acceptata completarea dosarului in format electronic prin depunere succesiva a 

diferitelor documente dintre cele mentionate mai sus. 

    Candidatii vor opta doar pentru un singur post, neavand posibilitatea de a se inscriesimultan la 

mai multe posturi mentionate in prezenta publicatie. 

     La selectia pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante pot participa numai candidatii 

care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice de recrutare, conditiile de ocupare prevazute in 

mailto:runos@iroiasi.ro


 

 

prezentul anunt, respectiv cei a caror dosare de recrutare sunt complete, corect intocmite si depuse 

in termenul prevazut in anunt.  

      In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul 

Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului 

Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul 

instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in situatia in care se depun mai 

multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se 

organizeaza proba interviu, potrivit planului de interviu. 

      Proba de interviu se face în baza unei bibliografii stabilite pentru fiecare categorie de personal în parte, 

în funcţie de specificul postului. 

      În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis 

fără a mai fi organizată proba de interviu. 

   In cazul in care se incheie contracul individual de munca , se vor depune obligatoriu cazierul judiciar in 

cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la incheierea contractului individual de munca. 

   Candidatii declarati admisi se vor prezenta la sediul institutiei la o data ce va fi comunicata ulterior, 

pentru incheierea contractului individual de munca si vor prezenta actele in original, pentru certificare, iar 

copiile actelor se vor depune in ordinea din cererea de inscriere, intr-un dosar cu sina, fara folii. 

   Raporurile juridice incheiate potrivit prevederilor, inceteaza de drept la 30 de zile de la incetarea 

starii de alerta. 

   Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane din cadrul Institutului Regional de 

Oncologie Iași, telefon 0374278810 interior 543, între orele 8.00 – 16,00. 

 

CALENDAR ORGANIZARE CONCURS: 

- 07.12.2020- publicare anunt 

- 08.12.2020-09.12.2020 (inclusiv) pana la ora 16, inscrierea candidatilor ce vor trimite dosarele 

electronic , prin email in format pdf., intr-un singur masaj, la adresa runos@iroiasi.ro, , iar la 

subiectul mesajului se va scrie ‚, dosar concurs asistent medical/infirmier/brancardier/registrator 

medical/muncitor/economist, numele persoanei si postul, sectia, laboratorul, compartimentul 

pentru care doreste sa concureze”; 

- 10.12.2020- selectia dosarelor depuse de candidati; 

- 10.12.2020, ora 16 - rezultatele selectiei dosarelor se afiseaza pe pagina de internet a 

spitalulului www.iroiai.ro, sectiunea concursuri 

- 11.12.2020, ora09,00 – desfasurarea probei interviu in cazul in care sunt admisi mai multi 

candidati pentru un sungur post;  

- 14.12.2020, ora 16 – afisare rezultate finale pe pagina de internet a spitalului 

https://www.iroiasi.ro/ si la avizierul unitatii. 

 

 

MANAGER, 

EC. MIRELA GROSU 

 

 

 

 

Intocmit Birou R.U.N.O.S., 

Ec. Mhaela Gaspar 
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