
 

 

 
 

Nr. 374.431 /21.12.2021 

 

 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS 

 

            INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 319 din 8 iulie 2003, privind Statutul Personalului de Cercetare-Dezvoltare, cu completarile si 

modificarile ulterioare si a Regulamentului de Concurs. nr. 2543 / 10.02.2016 pentru desfăşurarea 

concursului pentru posturile aferente Colectivului de Cercetare din cadrul IRO Iasi, organizeaza 

 

CONCURS 

pentru ocuparea următorului post  

(post vacant aferent Colectivului de Cercetare - perioadă nedeterminată) 
 

            • 1 post cercetator stiintific, specialitatea biologie (licentiat in Biologie – Biologie sau 

Stiinta Mediului – Ecologie si Protectia Mediului, doctorat Biologie) / Profilul de cercetare stiintifica: 

Culturi celulare si imagistica moleculara 

 

           Conditii de concurs:  
 - diploma de licenta (Biologie sau Stiinta Mediului);  

            - 2 ani vechime in activitatea de cercetare sau 2 ani vechime in invatamantul superior sau 4 

ani vechime in profilul postului. 

  

          Pozitiile scoase la concurs sunt in domeniul cercetarii medicale fundamentale care nu 

include prestarea de servicii medicale. Prestarea de servicii medicale poate fi desfasurata doar daca 

personalul angajat detine si  atestatul pentru profilele/specialitatile respective. 

   Concursul pentru ocuparea functiei si gradului de cercetator stiintific consta in probe scrise, 

orale si practice, specifice postului.  

  

           Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii 

superioare cuprinde obligatoriu următoarele: 

  a) cerere - tip de înscriere; 

  b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenţă ori 

echivalenta, însoţite de foaia matricola, precum şi copie - extras de pe Registrul general de evidenta a 

salariaţilor, sau echivalent,  pentru a dovedi vechimea sau adeverinta de vechime, dupa caz; 

  c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare postului, 

precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

  d) curriculum vitae;  

  e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative; 

  f) alte înscrisuri solicitate de Ordinul 1470/2011 (2 ani vechime in activitatea de cercetare sau 2 

ani vechime in invatamantul superior sau 4 ani vechime in profilul postului); 

         g) cazierul judiciar;  

         h) 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; 

         i) buletin; certificat de nastere; certificat de casatorie. 



 

 

        În vederea participării la concurs, în termen de 30 zile de la data publicării anunţului, 

candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la Biroul Resurse Umane din cadrul 

Institutului Regional de Oncologie Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 - 4, telefon 

0374278810 interior 545, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.  

        Inscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, iar 

finalizarea concursului in termen de 30 de zile de la data incheierii inscrierii. 

     Probele de concurs se vor susține la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, str.      

G-ral Henri Mathias Berthelot, nr. 2 - 4. 

         Data concursului, tematica de concurs si calendarul de desfasurare a concursului vor fi 

publicate pe site-ul Institutului Regional de Oncologie Iasi - www.iroiasi.ro. 
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CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI  

DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE  

CERCETATOR STIINTIFIC  

 

 
Candidatii pentru posturile de Cercetator Stiintific vor sustine proba scrisa, orala si 

practica, la sediul IRO, cladirea TRANSCEND dupa urmatorul calendar: 

 

1. Data analiza dosarelor:  22.01.2022; 

2. Data afișării rezultatelor analizei dosarelor pe site-ul institutului: 22.01.2022, ora 16.00; 

3. Contestațiile la analiza dosarelor se depun până la data de 27.01.2022, ora 15.00; 

4. Afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul institutului: 28.01.2022, ora 16.00; 

5. Data probă scrisă: 10.02.2022, ora 09.00; 

6. Data proba orala si practica:11.02.2022, ora 09.00; 

7. Data afișării rezultatelor pe site-ul institutului: 14.02.2022, ora 16.00; 

8. Contestațiile la proba scrisă se depun până la data de 15.02.2022, ora 15.00; 

9. Afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului: 17.02.2022, ora 14.00. 

 

Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 

1; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora. Se va considera admis candidatul care a 

obtinut cel putin media 8 si nicio nota sub 7. 

 

 


