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ANUNT  
 
 

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi scoate la concurs in 
conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr.869/2015 ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ,urmatorul  post : 
 

- 1(unu) post temporar vacant  perioada determinata de medic specialist  ,confirmat 
in specialitatea neonatologie in cadrul Sectiei Neonatologie; 

 
Probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica 

Ginecologie “Elena Doamna” strada Elena Doamna,nr.49, Iasi. 
 
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde  urmatoarele acte: 

1. Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze; 
2. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la Ordin; 
3. Copie  diploma de licenta si adeverinta/certificat de confirmare in gradul 

profesional; 
4. Cazier judiciar; 
5. Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si 

neuropsihic pentru exerciatrea activitatii pentru postul pentru care candideaza; 
6. Copie a Certificatului de Membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in 

curs; 
7. Dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile 

prevazute la art.455 ali.1,lit.e sau f,la art. 541,alin 1 ,lit.d sau e,la art.628,alin 
1,lit.d sau e ,din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,republicata  
cu modificarile si completrile ulterioare; 

8. Copia actului de indentitate in termen de valabilitate. 
9. Chitanta de plata a taxei de concurs  
10. Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal (atasata anuntului) 
11. Curiculum Vitae 
 



Documentele prevazute la lit.d),f).g) sunt valabile teri luni si se depun la dosar in 
termen de valabilitate. 

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale ,care se 
certifica pentru conformitate cu originalul de catre biroul RUNOS. 
 
Taxa de concurs este 150 de lei si se achita la caseria spitalului. 
 

Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie 
“Elena Doamna” Iasi ,str.Elena Doamna,nr.49,in termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului,iar concursul se organizeaza in maximum 30 zile lucratoare de la 
publicarea anuntului,dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.  

 
Concursul se desfasoara pe baza tematicii examenului de medic specialist in 

specialitatea postului  publicat,aflata pe site-ul Ministerului Sanatatii (www.ms.ro).) 
Relatii suplimentare la telefon 0232/210390 –Biroul RUNOS-int.210 
 

MANAGER, 
DR. MARTINESCU GABRIEL 

                                                                                               
 
 
 

 Sef birou RUNOS 
                                                                                                   Jr.Andrievici Raluca 
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