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ANUNT ORGANIZARE CONCURS
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 319 din 8 iulie 2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completarile si
modificarile ulterioare, si a Regulamentului de concurs. Nr. 2543 / 10.02.2016 pentru desfăşurarea
concursului pentru posturile aferente colectivului de cercetare din cadrul IRO Iasi, organizeaza
CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi
(5 posturi aferente colectivului de cercetare, vacante - perioadă nedeterminată)
- 1 (unu) post de cercetator stiintific III (1 norma) – Biochimist / Transformarea celulelor
bacteriene, vectori de clonare, clonare gene, mutageneza directionata;
- 1 (unu) post de asistent cercetare stiintifica (1 norma) – Biolog / Secventiere Sanger si Next
Generation, Microarray;
- 1 (unu) post de asistent cercetare stiintifica (1 norma) – Biolog / Culturi celulare 2D si 3D,
organoizi, validare biomarkeri;
- 1 (unu) post de asistent cercetare stiintifica (1 norma) – Chimist / Radiochimie –
Radiofarmacie: sinteza si analiza fizico-chimica a produselor radiofarmaceutice;
- 1 (unu) post de asistent cercetare stiintifica (1 norma) - Fizician medical / RadiochimieRadiofarmacie: cyclotron si operatii de producer izotopi.
Conditii de concurs:
- pentru postul de cerecetator stiintific III: diploma de licenta; să aibă 6 ani vechime in
activitatea de cercetare sau, 6 ani vechime in invatamantul superior sau, 4 ani vechime pentru
persoanele care detin titlul stiintific de doctor si provin din invatamantul superior ori din domeniul
cercetarii sau, 10 ani vechime in profilul postului sau, 8 ani vechime pentru persoanele care detin
titlul stiintific de doctor si provin din afara invatamantului superior sau al cercetarii.
- pentru postul de asistent cercetare stiintifica: diploma de licenta; un an vechime în activitate.
Pozitiile scoase la concurs sunt in domeniul cercetarii medicale fundamentale care nu
include prestarea de servicii medicale. Prestarea de servicii medicale poate fi desfasurata doar daca
personalul angajat detine si atestatul pentru profilele/specialitatile respective.
Concursul pentru ocuparea functiei si gradului de cercetator stiintific gradul III consta in
verificarea indeplinirii conditiilor necesare, prin analiza dosarului de inscriere si o proba orala cu
subiecte specifice profilului postului. Proba orala va fi inregistrata. Continutul probei si grila de
punctaj se vor aproba de catre Consiliul Stiintific.
Concursul pentru ocuparea functiei si gradului de asistent de cercetare stiintifica consta in proba
scrisa, orala şi practica, specifice postului. Proba orala va fi inregistrata.

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu
studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenţă ori
echivalenta, însoţite de foaia matricola, precum şi copie-extras de pe Registrul general de evidenta a
salariaţilor, sau echivalent, pentru a dovedi vechimea sau adeverinta de vechime, dupa caz;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare postului,
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
d) curriculum vitae; buletin;
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de Ordinul 1470/2011 (pentru cercetatori stiintifici III: dovada
vechimii in activitate: 6 ani vechime in activitatea de cercetare sau, 6 ani vechime in invatamantul
superior sau, 4 ani vechime pentru persoanele care detin titlul stiintific de doctor si provin din
invatamantul superior ori din domeniul cercetarii sau, 10 ani vechime in profilul postului sau, 8 ani
vechime pentru persoanele care detin titlul stiintific de doctor si provin din afara invatamantului
superior sau al cercetarii; pentru asistenti de cerecetare: 1 an vechime in activitate);
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzãtoare eliberata catre medicul
de familie sau de cãtre unitaţile sanitare abilitate.
În vederea participării la concurs, în termen de 30 zile de la data publicării anunţului,
candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la Biroul Resurse Umane din cadrul
Institutului Regional de Oncologie Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, telefon
0374278810 interior 543, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16,00.
Inscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, iar
finalizarea concursului in termen de 30 de zile de la data incheierii inscrierii.
Proba orala se va susține la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, str. G-ral Henri
Mathias Berthelot, nr. 2 - 4.
Data concursului, tematica de concurs si calendarul de desfasurare a concursului vor fi
publicate pe site-ul Institutului Regional de Oncologie Iasi - www.iroiasi.ro.
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