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ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN 

Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile 
Hotararii nr. 1336/28.10.2022, 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. 

 

Functiile contractuale pentru care se organizeaza  

examenul de promovare 

 

Loc munca Posturi Functia veche Functia noua 

MUNCITORI 

2 posturi 
MUNCITOR  CALIFICAT III 

(telefonista) 

MUNCITOR CALIFICAT II 

(telefonista) 

1 post 
MUNCITOR CALIFICAT IV 

(fochist) 

MUNCITOR CALIFICAT III 

(fochist) 

SECTIA CLINICA ANESTEZIE TERAPIE 

INTENSIVA 
1 post 

FIZIOKINETOTERAPEUT 

SPECIALIST 

FIZIOKINETOTERAPEUT 

PRINCIPAL 

TESA 

1 post ECONOMIST I ECONOMIST SPECIALIST IA 

2 posturi ECONOMIST II ECONOMIST I 

 

            Data, ora si locul desfasurarii examenului:  
Examenul de promovare se va desfasura in data de 29 martie 2023 ora 0930 la sediul 

Institutului Regional de Oncologie Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot, nr. 2 - 4. 
 
 
Modalitatea de desfasurare a examenului: 
1. Candidatii depun dosarul de examen, care trebuie sa contina obligatoriu: cerere de 

inscriere, adeverinte din care sa reiasa vechimea in gradul sau treapta profesionala din care 
promoveaza si copii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani - termenul de expirare 
depunere dosare  27.03.2023 

2. Selectia dosarelor are loc in 28.03.2023, ora 0900 iar rezultatele se afiseaza la sediul 
unitatii, precum si pe pagina de internet a unitatii, in data de 28 martie 2023, ora 1500  

4. Examenul de promovare are loc in 29.03.2023 si consta in sustinerea unei probe 
scrise. 

5. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie 
de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore. 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează 
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor 
criterii: 
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  a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
  b) abilităţi de comunicare; 
  c) capacitate de sinteză; 
  d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 
             3. Punctajul minim de incadrare este de 50 de puncte. 

 4. Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se 
face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea. 
             5. Rezultatul examenului de promovare se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe 
pagina de internet a unitatii, in data de 30 martie 2023, ora 15

00. 
             6. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o 
zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor (31.03.2023), sub sancţiunea decăderii din acest 
drept. 
             7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se 
afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice, in data de 01 aprilie 2023, ora 1500. 
 
 

MANAGER, 
Ec. Mirela GROSU 

 

 

SEF BIROU RUNOS, 
 Ec. Claudia Carmen PATRICHE 

 
 


