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ANEXA 2 

Institutul Regional de Oncologie Iasi 

Comisia de recrutare si selectie 

 

 

Ref. la: Contract POCU/91/4/8/109296/25550/1/2017 –  “Îmbunătățirea competențelor 

personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – 

PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 

– 2020 

PLANUL DE INTERVIU 

La concursul organizat in vederea realizarii recrutarii si selectiei personalului in 

cadrul Proiectului avand contract de finantare nr. POCU/91/4/8/109296/25550/1/28.12.2017 

cod proiect: 109296, cu titlul: „ONCOMED –Imbunatatirea competentelor personalului 

medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului” pe posturi in afara 

organigramei IRO in data de 17.10.2018 

1. Pozitia: 

2. Data desfasurarii interviului: 17.10.2018 

3. Locul desfasurarii interviului: Institutul Regional de Oncologie Iași, amfiteatrul 

mic  

4. Continutul probei: 

  

Pozitia: Punctaje maxime 

a) abilitatile de comunicare 30 pcte 

b) capacitatea de analiza si sinteza 10 pcte 

c) abilitatile impuse de functie* 40 pcte 

d) motivatia candidatului 10 pcte 

e) comportamentul in situatiile de criza 10 pcte 

  

*-  pachet Comunicarea eficienta cu pacientul oncologic: existența experienței în psiho-oncologie. 

  -pachet Radioterapia moderna – concepte si tehnici de radioterapie in tratarea cancerului: existența 

experienței în realizarea planului de tratament în Radioterapie. 

  - pachet Preventia principalelor forme de cancer: existența experienței în programe de screening a 

principalelor forme de cancer. 

  -pachet Ingrijirea pacientului cu cancer avansat: existența experienței în îngrijirea pacientului cu cancer 

avansat. 

5. Promovarea interviului : obtinerea unui punctaj minim de 60 puncte/ 100 puncte 
6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu : la avizierul unității și pe site-

ul www.oncomed.iasi.ro/noutati. 

http://www.iroiasi.ro/
mailto:oncoiasi@iroiasi.ro


   
 

 

 
 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI 
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4 

Cod Fiscal 29067408 
Operator date cu caracter personal:21677 

Tel. 0374278810, Fax 0374278802 
www.iroiasi.ro; e-mail: oncoiasi@iroiasi.ro 

 

Acreditare 

A.N.M.C.S. 

nr. 247 
 

 

7. Modalitate de comunicare a rezultatelor obtinute de candidat la interviu : la 

avizierul unității și pe site-ul www.oncomed.iasi.ro/noutati. 
8. Modalitatea de contestare :se depune contestație la secretariatul unității, până la 

data de 19.10.2018, ora 14. 

 

 
Semnaturi comisie de recrutare si selectie: 

PRESEDINTE - Dr. Greta Alexe …………….. 

MEMBRU 1 - Dr. Vladimir Poroch ………….. 

MEMBRU 2 - Dr. Anca Munteanu………………. 

SECRETAR - Ec. Andrei Cucu ………………. 
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