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Institutul Oncologic 

Prof.Dr. Alexandru Trestioreanu, 

București 

   Nr. 8069/06.03.2020 

   

A N U N Ț  

 

 Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu București scoate la concurs, în conformitate 

cu H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale Legii 153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului din fonduri publice, ale art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 şi ale art. 30 alin.4 din Legea nr. 53/2003-

Codul Muncii, republicare, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante: 

 

- 1 post de asistent medical generalist principal (PL) la SECŢIA CLINICĂ ONCOLOGIE PEDIATRICA  

- 1 post de asistent medical generalist principal (PL) la BLOC OPERATOR CHIRURGIE TORACICĂ 

- 1 post de asistent medical generalist (PL) la SECŢIA CLINICĂ CHIRURGIE TORACICĂ 

- 2 posturi de asistent medical generalist (PL) la SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALA II 

- 1 post de asistent medical generalist debutant (PL) la SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALA II 

- 1 post de infirmier la SECŢIA CLINICĂ CHIRURGIE TORACICĂ 

- 1 post de infirmier la BLOC OPERATOR 

- 2 posturi de infirmier debutant la SECŢIA CLINICĂ CHIRURGIE ONCOLOGICĂ I 

- 1 post de psiholog stagiar la AMBULATORIUL INTEGRAT 

- 1 post de Fizician la LABORATORUL DE RADIOTERAPIE CU ENERGII INALTE 

- 10 posturi de ingrijitor la SERVICIULUI ADMINISTRATIV- COMPARTIMENT CURĂŢENIE 

- 1 post de registrator medical debutant (M) la SERVICIUL STATISTICA MEDICALA SI IT 

- 1 post economist specialist IA la BIROUL APROVIZIONARE SI TRANSPORT 

 

Sectia Clinica Oncologie Pediatrica: 
        1 post de asistent medical generalist principal (PL) 

Sectia Clinica Chirurgie Toracica: 

 1 post de asistent medical generalist (PL)  

 1 post de infirmier 

 

Bloc Operator Chirurgie Toracica : 

 1 post de asistent medical generalist principal (PL)  

 

Sectia Oncologie Medicala II: 

           2 posturi de asistent medical generalist (PL) 

           1 post de asistent medical generalist debutant (PL) 
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Bloc Operator: 

 1 post de infirmier 

 

Sectia Clinica Chirurgie Oncologica I: 

      2 posturi de Infirmier 

 

Ambulatoriul Integrat: 

      1 post de Psiholog Stagiar 

 

Laboratorul de Radioterapie cu Energii Inalte: 

      1 post de Fizician 

 

Serviciul Administrativ - Compartiment Curatenie: 

      10 posturi de Ingrijitor  

 

Serviciul Statistica Medicala si IT: 

      1 post de Registrator medical debutant (M) 

 

Biroul Aprovizionare si Transport: 

      1 post de Economist specialist IA 

 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: 

 în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/ afişării anunţului  pentru posturile 

vacante; 

 

 CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 

scos la concurs; 
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 

autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției,de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 

excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS, CONFORM OMS 1470/2011: 

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST/ LABORATOR / RADIOLOGIE - PRINCIPAL (PL) 

 diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau  

 diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind 

echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 

postliceale sanitare; 

 examen pentru obținerea gradului de principal; 

 5 ani vechime ca asistent medical; 

 certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R; 

 adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea nr. 

35/04.12.2015; 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST/ LABORATOR / RADIOLOGIE - (PL) 

 diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau  

 diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind 

echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 

postliceale sanitare; 

 examen pentru obținerea gradului de principal; 

 6 luni vechime ca asistent medical; 

 certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R; 

 adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea nr. 

35/04.12.2015; 

 concurs pentru ocuparea postului. 
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ASISTENT MEDICAL GENERALIST/ LABORATOR / RADIOLOGIE - DEBUTANT (PL)  

 diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau  

 diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind 

echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 

postliceale sanitare; 

 certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R; 

 adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea nr. 

35/04.12.2015; 

INFIRMIER: 

 dovada de absolvire a şcolii generale; 

 curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 

din România sau 

 curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu 

aprobarea Ministerului Sănătății - Direcția generală resurse umane și certificare; 

 6 luni vechime în activitate de infirmier; 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

INFIRMIER DEBUTANT: 

 dovada de absolvire a şcolii generale; 

 curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 

din România sau 

 curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu 

aprobarea Ministerului Sănătății - Direcția generală resurse umane și certificare; 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

FIZICIAN: 

 diploma de licenta in specialitate; 

 6 luni vechime in specialitate 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

ECONOMIST SPECIALIST IA: 

 diploma de licenta in specialitate economica; 

 vechime minim 6 ani si 6 luni in specialitatea studiilor; 

 concurs pentru ocuparea postului. 
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REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT: 

 diploma de bacalaureat; 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

INGRIJITOR: 

 diploma de absolvire a şcolii generale; 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

PSIHOLOG STAGIAR: 

 diploma de licenta in specialitate; 

 concurs pentru ocuparea postului. 

 

 

ACTELE SOLICITATE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

 

    1. Cererea de înscriere la concurs adresată Managerului ( TIP – disponibilă la înscriere); 

    2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    3. Chitanta de plata a taxei de concurs*; 

    4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

        specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

        postului solicitate de institut; 

    5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie  

        și/sau în specialitatea studiilor;    

    6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

        facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

    7. Adeverință 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 unitățile 

        sanitare abilitate; 

    8. Curriculum vitae. 

 Înscrierea la concurs se va face cu menționarea postului și a compartimentului/serviciului/secției. 

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale si  este 

declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul  
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cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele 

care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 În cazul nepromovării concursului, se eliberează doar documentele depuse în original. 

 După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, nu se vor mai primi documente în vederea completării 

acestora. 

 Dosarul de concurs se va depune la Serviciul R.U.N.O.S., tel.  021.227.14.91 sau 021.227.11.25,  

 Program depunere dosare  L-V: 11:00 – 13:00; 

 Taxele de inscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante 

sunt: 

- Muncitor calificat/necalificat, ingrijitor, infirmier, brancardier, alte posturi asimilate:…………  25 lei 

- Asistenti medicali studii postliceale si alte posturi cu studii postliceale sau medii: …………. 50 lei 

- Asistenti medicali studii superioare:………………………………………………………………. 100 lei 

- Posturi cu nivel de studii superioare (economist, inginer, subinginer, jurist, 

 referent de specialitate etc) ……………………………………………………………………….. 100 lei 

 

ETAPELE CONCURSULUI: 

a) Selecţia dosarelor de înscriere; 

b) Proba scrisă, probă eliminatorie dacă nu se întrunesc 50 puncte pentru funcţii de excuţie şi 70 puncte 

pentru funcţii de conducere;  

c) Interviul. 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza 

bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs. 

Interviul constă în testarea abilităților, aptitudinilor și motivatia  candidaților. 

Locația de desfășurare a concursului: Institutul Oncologic “Prof.Dr. Al.Trestioreanu” București, Șos. 

Fundeni nr. 252, sector 2, etaj 1. 

Toate comunicările se vor face la avizierul institutului și pe site-ul www.iob.ro 
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CALENDAR CONCURS 

Data Descrierea acțiunii 

10.03.2020 
Publicarea anunțului pentru concurs la avizier, pe site-ul institutului, în Monitorul Oficial 

partea a-III-a și în cotidian de largă circulație(Romania Liberă) 

11.03.2020- 

24.03.2020 
Perioada depunerii dosarelor de înscriere 

25.03.2020 Selectarea dosarelor de concurs 

26.03.2020 Afișarea centralizatorului cu rezultatul selecției dosarelor 

27.03.2020 
Depunere contestații de către candidații al caror dosar a fost respins la selecție, până la 

ora 11:00. 

30.03.2020 Afișare centralizator cu rezultatele contestațiilor depuse la selectarea dosarelor 

01.04.2020 

  PROBA SCRISĂ: 

10:00 – 12:30 – Asistent medical generalist – debutant; Asistent medical generalist; 

Asistent medical generalist - principal; Infirmier si Infirmier debutant;  

13:00 – 15:30 – Economist specialist 1A; Registrator medical debutant; Fizician; 

Psiholog stagiar; Ingrijitor. 

03.04.2020 Afișare centralizator cu rezultatele probei scrise 

06.04.2020 Depunere contestații la proba scrisă, până la ora 11:00 

07.04.2020 Afișare centralizator cu rezultatele contestațiilor depuse la proba scrisă 

08.04.2020 

INTERVIUL: 

10:00 – 12:30 – Asistent medical generalist – debutant; Asistent medical generalist; 

Asistent medical generalist - principal; Infirmier si Infirmier debutant;  

13:00 – 15:30 – Economist specialist 1A; Registrator medical debutant; Fizician; 

Psiholog stagiar; Ingrijitor. 

10.04.2020 Afișare centralizator cu rezultatele interviului 

13.04.2020 Depunere contestații la interviu, până la ora 11:00 

14.04.2020 Afișare centralizator cu rezultatele contestațiilor depuse la interviu 

15.04.2020 Afișare centralizator cu rezultatele finale ale concursului 

 Informatii suplimentare privind concursul se vor gasi pe site–ul www.iob.ro 

 

 MANAGER, 

Dr. KAJANTO Lidia Anca 

 

 

 

 SEF SERV. RUNOS,       INTOCMIT, 

  Ec. POPESCU Stela  Ec. RUȚĂ Diana-Crina 
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