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Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor susține proba scrisă în 

data de 09.12.2021, ora 10.00 la Sala Mare de Sedințe etaj 7 din cadrul 
Institutului Regional de Oncologie Iași, din Iași str. General Henri Mathias 
Berthlot nr. 2-4, accesul se face prin intrarea principală. 

 
 În conformitate cu prevederile HG nr. 1090/2021 candidații vor face dovada 
că se încadrează în categoria persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului 
SARSCoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, sau vor prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia 
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 
al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 
48 de ore, respectiv că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
 

Având în vedere contextul generat de evoluția situației epidemiologice 
actuale, determinată de virusul SARS-CoV-2, triajul epidemiologic pentru accesul 
în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, precum și celelalte formalități 
necesare desfășurării concursului se vor efectua între orele 9.00-9.30. 

 
Accesul în sala de concurs se va efectua începând cu ora 9.30, când vor fi 

demarate procedurile de control de securitate, de verificare și identificare a 
participanților la concurs și anume: se face apelul candidaților, în vederea 
îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea 
identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții de identitate 
provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. 
Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face 
dovada identității până la ora 10.00 sunt considerați absenți. 
 
 
 
 
            Secretar comisie concurs, 
                    Creangă Crina 


