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ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN 

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, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de H.G. nr. 1027 / 2014. 
 

Functiile contractuale pentru care se organizeaza  
examenul de promovare 

Nr. 
Crt. 

SECTIA NUME PRENUME FUNCTIA VECHE FUNCTIA NOUA 

1 ADMINISTRATIV 
BOINCEANU 

DIANA-
GEORGIANA 

economist 
debutant 

economist II 

2 

MUNCITORI 

LIGHICI ROMULUS muncitor calificat II muncitor calificat I 

3 
TANDURA IOAN 

LIVIU 
muncitor calificat II muncitor calificat I 

4 FILIP VASILICA 
muncitor calificat 

III 
muncitor calificat 

II 

5 SPITALIZARE DE ZI CARP IRINA 
asistent medical 

debutant PL 
asistent medical PL 

6 
AMBULATORIUL 
INTEGRAT 

FLUERARU 
LUMINITA 
CLAUDIA 

fiziokinetoterapeut 
specialist 

fiziokinetoterapeut  
principal 

 
 

            Data, ora si locul desfasurarii examenului:  

Examenul de promovare se va desfasura in data de 20 decembrie 2021 ora 09,30 la 

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

 

 

 

Modalitatea de desfasurare a examenului: 

1. Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise. 

2. 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. 

http://www.iroiasi.ro/
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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: 

  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 22 decembrie 2021, ora 09.00. 

             6. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o 

zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, 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 23 decembrie 2021, ora 15.00. 

 

 

 

 
MANAGER 

Ec. Mirela GROSU 

 

 

 

BIROU RUNOS, 
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