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ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS
Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului –cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi
82 posturi contractuale vacante – perioada nedeterminată
24 posturi contractuale temporar vacante – perioada determinată:
 4 posturi de asistenţi medicali generalişti, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime ca
asistent medical, în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică I;
 3 posturi de asistenţi medicali, studii postliceale în cadrul Secției Clinice Chirurgie
Oncologică II, astfel:
- 1 post de asistent medical principal generalist, cu minim 5 ani vechime ca
asistent medical;
- 2 posturi de asistenţi medicali generalişti, cu minim 6 luni vechime ca asistent
medical.
 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi generalişti, studii postliceale, fără vechime, în cadrul
Compartimentului de Gastroenterologie;
 3 posturi de asistenţi medicali, studii postliceale în cadrul Secției Clinice Oncologie Medicală
– Compartiment Pneumologie, astfel:
- 1 post de asistent medical principal, cu minim 5 ani vechime ca asistent
medical;
- 2 posturi de asistenţi medicali, cu minim 6 luni vechime ca asistent medical.
 5 posturi de asistenţi medicali, în cadrul Secției Clinice Hematologie, astfel:
- 1 post de asistent medical debutant generalist, studii superioare, fără vechime;
- 4 posturi de asistenţi medicali debutanţi generalişti, studii postliceale, fără
 5 posturi de asistenţi medicali generalişti, studii postliceale, în cadrul Secției Clinice
Hematologie – Compartiment Transplant Medular, astfel:
- 1 post de asistent medical principal, cu minim 5 ani vechime ca asistent
medical;
- 1 post de asistent medical, cu minim 6 luni vechime ca asistent medical;
- 3 posturi de asistenţi medicali debutanţi, fără vechime.
 2 posturi de asistenţi medicali generalişti, în cadrul Secției Clinice Radioterapie, astfel:
- 1 post de asistent medical, cu minim 6 luni vechime ca asistent medical;
- 1 post de asistent medical debutant, fără vechime.

 4 posturi de asistenţi medicali generalişti, studii superioare, cu minim 6 luni vechime ca
asistent medical, în cadrul Secției Clinice Anestezie Terapie Intensivă;
 4 posturi de asistenţi medicali debutanţi generalişti, studii postliceale, fără vechime, în cadrul
Compartimentului de Terapie Izotopică;
 7 posturi de asistenţi medicali, în cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate,
astfel:
- 1 post de asistent medical principal generalist, studii postliceale, cu minim 5
ani vechime ca asistent medical;
- 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 3 ani
vechime ca asistent medical;
- 3 posturi de asistenţi medicali generaliști, studii postliceale, cu minim 6 luni
vechime ca asistent medical;
- 1 post de asistent medical generalist, studii superioare, cu minim 6 luni
vechime ca asistent medical;
- 1 post de asistent medical debutant, nutriţie si dietetică, studii superioare, fără
vechime.
 3 posturi de asistenţi medicali la Spitalizare de Zi, astfel:
- 1 post de asistent medical generalist, studii superioare, cu minim 6 luni
vechime ca asistent medical;
- 2 posturi de asistenţi medicali generalişti, studii postliceale, cu minim 6 luni
vechime ca asistent medical;
 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime, la Sterilizare;
 2 posturi de asistenţi medicali generalişti, studii postliceale, cu minim 1 an vechime ca
asistent medical în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala;
 4 posturi de asistenţi medicali generaliști, studii postliceale, în cadrul Laboratorului de
Medicină Nucleară, astfel:
- 1 post de asistent medical, cu minim 6 luni vechime ca asistent medical;
- 3 posturi de asistenţi medicali debutanţi, fără vechime.
 2 posturi de asistenţi medicali generaliști, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, astfel:
- 1 post de asistent medical, studii superioare, cu minim 6 luni vechime ca
asistent medical;
- 1 post de asistent medical, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime ca
asistent medical.
 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime ca asistent
medical, în cadrul Băncii de Celule Stem;
 16 posturi infirmiere, cu şcoală generală, cu minim 6 luni vechime în activitate, astfel:
- 3 posturi în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică I;
- 1 post în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică II;
- 2 posturi în cadrul Compartimentului de Gastroenterologie;
- 3 posturi în cadrul Secției Clinice Oncologie Medicală;
- 3 posturi în cadrul Secției Clinice Hematologie;
- 2 posturi în cadrul Secției Clinice Radioterapie;
- 2 posturi în cadrul Secţiei cronici (îngrijiri paleative).
 2 posturi registratori medicali, minim 6 luni vechime în activitate, studii medii, în cadrul
Serviciului de Evaluare și Statistică Medicală, astfel:
- 1 post cu sarcini in cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate;

- 1 post cu sarcini in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala.
 1 post de operator III, studii medii, 6 luni vechime in activitate, în cadrul Farmaciei;
 9 posturi brancardieri cu şcoală generală, astfel:
- 1 post în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică I, cu minim 6 luni
vechime ca brancardier;
- 2 posturi în cadrul Secției Clinice Anestezie şi Terapie Intensivă, cu minim 6
luni vechime ca brancardier;
- 1 post în cadrul Secţiei cronici (îngrijiri paleative), cu minim 6 luni vechime ca
brancardier;
- 2 posturi în cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate cu
minim 6 luni vechime ca brancardier;
- 3 posturi în cadrul Laboratorului de Radioterapie, fără vechime;
 2 posturi sofer autosanitară II, studii medii, 3 ani vechime ca șofer (conducător auto
profesionist).
 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime ca
asistent medical, în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică I, temporar vacant până la
data de 27.07.2022;
 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime ca
asistent medical, în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică I, temporar vacant până la
data de 18.08.2022;
 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, în cadrul Secției Clinice
Oncologie Medicală – pentru dilutia citostaticelor, temporar vacant până la data de
07.10.2022;
 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, în cadrul Secției Clinice
Hematologie, temporar vacant până la data de 21.05.2022;
 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, în cadrul Secției Clinice
Hematologie, temporar vacant până la data de 29.01.2023;
 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, în cadrul Secției Clinice
Hematologie, temporar vacant până la data de 31.08.2023;
 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, în cadrul Secției Clinice
Radioterapie, temporar vacant până la data de 15.12.2022;
 3 posturi de asistenţi medicali debutanți generalişti, studii postliceale, în cadrul
Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate, astfel:
- 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, temporar
vacant până la data de 27.05.2022;
- 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, temporar
vacant până la data de 26.03.2023;
- 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, temporar
vacant până la data de 21.01.2023;
 4 posturi de asistenţi medicali generaliști, studii postliceale în cadrul Spitalizare de Zi, astfel:
- 1 post asistent medical generalist, cu minim 6 luni vechime ca asistent medical,
temporar vacant până la data de 29.07.2022;
- 1 post asistent medical debutant, fara vechime, temporar vacant până la data de
17.12.2022;







- 1 post asistent medical debutant, temporar vacant până la data de 30.04.2023;
- 1 post asistent medical debutant, temporar vacant până la data de 31.03.2023;
4 posturi de asistenţi medicali în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, astfel:
- 1 post asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime
ca asistent medical, temporar vacant până la data de 22.07.2022;
- 1 post asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime
ca asistent medical, temporar vacant până la data de 04.11.2022;
- 1 post asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime
ca asistent medical, temporar vacant până la data de 20.10.2022;
- 1 post asistent medical generalist, studii postliceale, cu minim 6 luni vechime
ca asistent medical, temporar vacant până la data de 16.03.2023;
1 post infirmiera, cu minim 6 luni vechime in activitate, temporar vacant până la data de
31.12.2022, in cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică II;
1 post de asistent medical generalist debutant, studii postliceale, temporar vacant până la data
de 31.12.2023, in cadrul Unitatii de Transfuzii Sanguine;
4 posturi registratori medicali, minim 6 luni vechime în activitate, studii medii, în cadrul
Serviciului de Evaluare și Statistică Medicală, astfel:
- 1 post cu sarcini in cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate,
temporar vacant până la data de 31.03.2023;
- 1 post cu sarcini in cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate,
temporar vacant până la data de 26.10.2022;
- 1 post cu sarcini in cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate,
temporar vacant până la data de 28.08.2022;
- 1 post cu sarcini in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară, temporar
vacant până la data de 30.09.2023;

Data concursului: proba scrisa pe data de 02 august 2021, ora 09,30 iar interviul/proba
practică pe data de 06 august 2021, ora 09,30 ambele probe se vor susține la sediul Institutului
Regional de Oncologie Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot, nr. 2 - 4.
În vederea participării la concurs, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs în
termen de termen de 5 zile pentru posturile temporar vacante (12.07.2021 – 16.07.2021) si în 10
zile pentru posturile vacante (12.07.2021 – 23.07.2021), de la data publicării anunţului, la Biroul
Resurse Umane din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, str. G-ral Henri Mathias
Berthelot nr. 2-4, telefon 0374278810, interior 543, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14,00.
Persoanele nominalizate din cadrul Biroului Resurse Umane, pentru primirea dosarelor
este dna Carlescu Adriana si dna Postelnicu Ionela.
Condiţii generale pentru participarea la concurs:
- 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 scos la concurs;

-

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 de participare la concurs pentru funcția de asistent medical generalist:
- copie certificat de membru O.A.G.M.M.R., vizat la zi şi originalul;
- adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R;
- copie şi originalul malpraxis;
Conditii specifice de participare la concurs pentru functia de infirmier/ă:
- 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;
- cursul ,,Noțiuni Fundamentale de Igienă” – modulul II – pentru persoanele ale căror Curs
de calificare in meseria de infirmier, depășește 3 ani de la data obținerii.
Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția de sofer autosanitară II:
- 1 post cu permis de conducere categoria B si C;
- 1 post cu permis de conducere categoria B, C si CE.
Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:
-

-

-

-

-

-

Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii,
dupa caz,(asa cum este reglementat in HG 286/2011) certificat de naştere, certificat de
căsătorie (unde este cazul) şi originalele;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice (diplome de studii bacalaureat, superioare, după caz), se vor prezenta şi
originalele;
copia carnetului de muncă (si originalul) sau dupa caz o adeverinta (originalul) care să
ateste vechimea în munca, in meserie, si/sau in specialitatea studiilor ( pentru posturile
care se solicita vechime in munca/specialitate)
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, cu obligatia candidatului
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana
la data desfasurarii primei probe a concursului;
certificat de integritate comportamentala (pentru posturile de asistent medical,
infirmier, brancardier);
adeverinţă medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
taxa de participare la concurs este de 50 lei;
dosar cu șina

Probele stabilite pentru concurs:
- Selectia de dosare;

-

Proba scrisa
Proba interviu (se va sustine interviu dupa un plan de interviu stabilit de comisia de
concurs) / proba practică (pentru posturile de registrator).

MANAGER,
Ec. Mirela GROSU

BIROU RUNOS,

Ec. Claudia PATRICHE

CALENDAR DE DESFASURARE CONCURS PENTRU OCUPAREA A POSTURILOR
CONTRACTUALE VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE
12 iulie 2021 – 16 iulie 2021, pană la ora 14,00, preluarea dosarelor depuse pentru posturi
temporar vacante
12 iulie 2021 – 23 iulie 2021, pană la ora 14,00, preluarea dosarelor depuse pentru posturi
vacante
26 iulie 2021 ora 15,00 rezultatele selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor
de participare la concurs se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”
27 iulie 2021 ora 15,00, depunere contestaţie pentru dosarele de înscriere respinse
28 iulie 2021 ora 15,00, se afiseaza rezultatul contestaţiei la respingere dosar
Probele stabilite pentru concurs:
- Selectia dosare;
- Proba Scrisa - subiecte din bibliografia/tematica afişată;
- Proba Interviu/Practică - subiecte din bibliografia/tematica afişată;
Probele se sustin în limba română.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu maximum 100 de puncte. Pentru a fi declarati
admisi, candidatii trebuie sa obtina minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.
Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante se va face in ordinea
mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute la fiecare proba. La
rezultatele finale egale, are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa,
iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu,
in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.
02 august 2021 cu începere la ora 09,30, susţinere proba scrisă
03 august 2021, ora 15,00 afişarea rezultatelor probei scrise
04 august 2021, ora 15,00 depunerea contestaţiei probei scrise
05 august 2021, ora 15,00 afişarea rezultatelor la contestaţia probei scrise
06 august 2021, cu începere la ora 09,30 susţinere proba interviu
09 august 2021, ora 15,00 afişarea rezultatelor probei interviu
10 august 2021, ora 15,00 depunerea contestaţiei la rezultatele probei interviu
11 august 2021, ora 14,00 rezultatul contestaţiei la rezultatele probei interviu
11 august 2021, ora 15,00 afisarea rezultatelor finale
În vederea angajării, candidatii declarati admisi trebuie să se prezinte până la data de 19
august 2021, la Institutul Regional de Oncologie Iaşi - Compartiment RUNOS.
Actul administrativ de angajare se va face de la data de 01 septembrie 2021.
Concursul va avea loc la sediul Institutul Regional de Oncologie Iaşi, str. G-ral Henri
Mathias Berthelot nr. 2 – 4, conform planificărilor de mai sus.

