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INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI, 

Organizează concurs pentru ocuparea funcțiiilor de 

Director medical și Director Financiar-Contabil 
 

în conformitate cu art. 181, alin.(2) din Legea 95/2006 (**republicată**)(*actualizată*), 

privind reforma in domeniul sanatatii, Ordonanţă nr. 37 din 31 august 2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii, 

OMS nr. 284/2007(*actualizat*), privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director din spitalele publice 

      Institutul Regional de Oncologie Iaşi, cu sediul in Iasi, Str. G-ral Henri Mathias 

Berthelot, nr. 2 – 4, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi 

specifice Comitetului Director: 

- Director medical; 

- Director financiar-contabil. 

 

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulative următoarele condiții: 

 

Criterii generale: 

  a) au domiciliul stabil în România; 

  b) nu au fost condamnaţi 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 i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea; 

  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 Criteriile specifice sunt următoarele: 

 pentru directorul medical: 

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 

        2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist sau primar; 

  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; 

 

 pentru directorul financiar-contabil: 

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în profil economic; 

  2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

  3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european 

de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu. 
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 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 

 pentru directorul medical: 

  a) cererea de înscriere; 

  b) copie de pe actul de identitate; 

  c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

  d) copie de pe certificatul de medic specialist; 

  e) curriculum vitae; 

  f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după 

caz; 

  g) cazierul judiciar; 

  h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum 

este definită prin lege; 

  i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate; 

  j) proiectul de specialitate; 

 pentru directorul financiar-contabil: 

  a) cererea de înscriere; 

  b) copie de pe actul de identitate; 

  c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

  d) curriculum vitae; 

  e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz; 

  f) cazierul judiciar; 

  g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum 

este definită prin lege; 

  h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate; 

  i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului 

european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; 

  j) proiectul de specialitate. 

 

     Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve 

problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu 

fonturi de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere. 

     Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înainte de data susţinerii concursului la Biroul R.U.N.O.S. 

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

  Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 

de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 

24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
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  Calendarul desfășurării concursului: 

 

      -     Data trimiterii spre publicare  a anunțului                             -     16.09.2022 

- Data limită până la care se depun dosarele de concurs - 30.09.2022, ora 14,00 

- Data afișării rezultatelor selecției de dosare - 03.10.2022 

- Data afișării rezultatelor selecției de dosare - 03.10.2022, ora 16,00 

- Data limită de depunere a contestațiilor privind 

selecția dosarelor 

- 04.10.2022, ora 16,00 

- Data afișării rezultatelor contestațiilor privind 

selecția dosarelor 

- 05.10.2022, ora 16,00 

- Data desfășurării probei scrise 

- Data susținerii proiectului/lucrării de specialitate 

 

- Data afișării rezultatelor probei scrise 

- Data afișării rezultatelor proiectului/lucrării de 

specialitate 

- Data limită de depunere a contestațiilor privind 

rezultatele probei scrise 

- Data afișării rezultatelor contestațiilor privind 

rezultatele probei scrise 

- Data susținerii interviului de selecție 

- Data afișării rezultatelor interviului de selecție 

- Data limită de depunere a contestațiilor privind 

rezultatele interviului de selecție 

- Data afișării rezultatelor contestațiilor privind 

rezultatele interviului de selecție 

- Data afișării rezultatelor finale in urma susținerii 

probelor 

- Data limită de depunere a contestațiilor privind 

rezultatele finale in urma susținerii probelor 

- Data afișării rezultatelor contestațiilor privind 

rezultatele finale in urma susținerii probelor 

- Data afișării rezultatelor finale 

- 10.10.2022, ora 10,00 

- 10.10.2022, începând 

cu ora 13,30 

- 10.10.2022, ora 16,00 

- 10.10.2022, ora 16,00 

 

- 11.10.2022, ora 16,00 

 

- 12.10.2022, ora 16,00 

 

- 13.10.2022, ora 10,00 

- 13.10.2022, ora 14,00 

- 14.10.2022, ora 14,00 

 

- 17.10.2022, ora 14,00 

 

- 17.10.2022, ora 14,00 

 

- 18.10.2022, ora 14,00 

 

- 19.10.2022, ora 14,00 

 

- 19.10.2022, ora 14,00 

  

  

  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, și la 

telefon 0751.193.777. 

Bibliografia pentru concurs și temele cadru pentru proiectul de specialitate, precum și 

Regulamentul de concurs vor fi afișate pe site-ul www.iroiasi.ro și la sediul unității. 

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi pe posturile 

pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului şi încheie cu acesta 

contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative. 

                                                              MANAGER, 

Ec. Mirela GROSU 

Intocmit, 

Ec. Claudia Patriche 
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