
 

  
 

Nr.  13.733 /12.05.2022 

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN 

 

        Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr. 1168/15 aprilie 2022, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 

examenului pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat 

fara concurs posturi de execuție, pe perioada determinata, in perioada starii de alerta sau a 

situațiilor de risc epidemiologic si biologic,   

 

EXAMEN 

pentru ocuparea următoarelor posturi  

7 posturi contractual vacante – perioada nedeterminată 

4 posturi contractual temporar - vacante – perioada determinată 

 

 2 posturi de asistent medical debutant cu studii postliceale, fara vechime in specialitate, in 

cadrul Ambulatoriului Integrat;  

 1 post registrator medical, cu studii liceale, minim 6 luni in activitate, in cadrul Serviciului de 

Statistica Medicala, cu sarcini in cadrul Ambulatoriului Integrat;  

 1 post de brancardier in cadrul Ambulatoriului Integrat;  

 1 post de asistent medical cu studii postliceale, cu minim 6 luni vechime in specialitate, la 

Spitalizare de Zi;  

 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale, fara vechime in specialitate, in cadrul 

Unitatii de Transfuzii Sanguine;  

 1 post registrator medical, cu studii liceale, minim 6 luni in activitate, in cadrul Serviciului de 

Statistica Medicala, cu sarcini in cadrul Sectiei Clinice Chirurgie Oncologica I;  

 2 posturi asistent medical debutant cu studii postliceale, fara vechime in specialitate, temporar 

vacante, in cadrul Ambulatoriului Integrat;  

 2 posturi registrator medical, cu studii liceale, minim 6 luni in activitate, temporar vacante, in 

cadrul Serviciului de Statistica Medicala, cu sarcini in cadrul Ambulatoriului Integrat.  

           

     Data concursului: proba scrisa pe data de 19 mai 2022, ora 09,30 iar interviul pe data de 

24 mai 2022, 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 depun cereri de înscriere la examen în termen 

de 2 zile lucratoare (13 mai 2022 – 16 mai 2022), de la data publicării anunţului, la Biroul 

Resurse Umane din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași – dna Carlescu Adriana, str. G-

ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, telefon 0374278810, interior 543, de luni până vineri, între 

orele 8.00 – 14,00.  

Probele stabilite pentru concurs: 

- Proba scrisa; 

- Proba interviu (se va sustine interviu dupa un plan de interviu stabilit de comisia de 

concurs). 

    MANAGER,                                                                 

     Ec. Mirela GROSU                                                
                                                                                                                     BIROU RUNOS, 

                                                                                                               Ec. Claudia PATRICHE  



 

  
 

 

CALENDAR DE DESFASURARE EXAMEN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 

CONTRACTUAL VACANTE / TEMPORAR VACANTE  

 

12 mai 2022 – 16 mai 2022, pană la ora 15,00,  preluarea cererilor de inscriere examen  

18 mai 2022 ora 15,00 rezultatele verificarii cererilor depuse se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” 

sau ”RESPINS” 

 

            Probele stabilite pentru examen: 

- Proba Scrisa - subiecte din bibliografia/tematica afişată; 

- Proba Interviu - 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 60 de puncte. 

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si 

interviu. 

 

19 mai 2022  cu începere la ora 09,30, susţinere proba scrisă 

20 mai 2022, ora 15,00 afişarea rezultatelor probei scrise 

23 mai 2022, ora 09.30 depunerea contestaţiei la rezultatele probei scrise 

24 mai 2022,   - afişarea rezultatelor contestaţiei la rezultatele probei scrise  

                      - cu începere la ora 09,30 susţinere proba interviu 

25 mai 2022, ora 15,00 afişarea rezultatelor probei interviu 

26 mai 2022, ora 15,00 depunerea contestaţiei la rezultatele probei interviu 

27 mai 2022, ora 14,00 rezultatul contestaţiei la rezultatele probei interviu 

 

27 mai 2022, ora 15,00  afisarea rezultatelor finale 

  

            Actul administrativ de angajare se va face de la data de 01 iunie 2022. 

            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. 


