
 

                                                                                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  IAŞI 

 
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE  ELENA  DOAMNA 

Str. Elena Doamna nr. 49, 700398, IAŞI, România 
tel.: 0232 / 210390, fax: 0232/210396: EMAIL: contact@spitalelenadoamna.ro 

 
 

                                                                                     Aprobat, 
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ANUNT, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017. 

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „ Elena Doamna” cu sediul în Iasi, 
str.Elena Doamna.  , nr. 49, judetul Iasi, organizează concurs /examen pentru ocuparea 
funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează: 

- 1 post de director medical, vacant pe perioada determinata de 4 ani; 
 

     Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetirca Ginecologie “Elena 
Doamna” Iaşi , din loc. Iaşi, strada Elena Doamna nr. 49, jud. Iasi, in perioada 03.02.2023-10.03.2023 

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar: 

Locul si data publicarii anuntului de concurs :sediul spitalului,portal posturi 
gov.ro,siteul spitalului,ziar 

03.02.2023 

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 20.02.2023 
Data verificarii dosarelor 21.02.2023 

Data afisarii rezultatului verificarii dosarelor de concurs 22.02.2023 
Data –limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii 
dosarelor 

23.02.2023 

Rezolvarea contestatiilor privind verificarea dosarelor 24.02.2023 
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 27.02.2023 
Proba scrisa 01.03.2023- ora 10.00 
Rezultate proba scrisa 02.03.2023 
Termen  depunere contestatii proba scrisa 03.03.2023 
Rezolvare  contestatie proba scrisa 06.03.2023 



Afisare rezultat contestatii 06.03.2023 
Sustinere proiect  de specialitate 07.03.2023- ora 10.00 
Afisare rezultate sustinere proiect 07.03.2023 
Termen contestatie proiect 08.03.2023 
Afisare rezultat contestatie proiect 09.03.2023 
Interviu selectie 10.03.2023-ora 10.00 
Afisare rezultat interviu selectie 10.03.2023 
Rezultate finale 10.03.2023 

 
La concurs au acces persoane fizice care îndeplinesc, cumulativ ,criteriile generale si specifice: 

Criteriile generale sunt următoarele: 
a) au domiciliul stabil în România; 
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Criteriile specifice sunt următoarele: 

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină; 
2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist; 
3. au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. 
 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: 

a). cererea de înscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa 
candideze ; 

b). copia certificata pentru conformitate  a actului  de identitate,aflat in termen de valabilitate; 

c). copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente; 

d).copie dupa certificatul de medic specialist sau primar; 

e). curriculum vitae; 

f). adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor dupa caz; 

g).cazierul judiciar; 

h).declaraţia pe propria răspundere că nu  a desfasurat activitati de politie politica asa cum este 
definita prin lege 



i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ,eliberata cu cel putin 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate(apt medical,fizic si neuropsihic) 

j).copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie) prin care si-a schimbat 
numele,dupa caz; 

k). declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele 
depuse la dosarul de inscriere. 

l) proiectul de specialitate/lucrarea de specialitate realizat(a) individual de fiecare candidat (max.8-10 
pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 14 la care se pot adauga anexele corespunzatoare); 

m).opis al actelor depuse in care se vor specifica paginile numerotate in mod cronologic; 

n). copiile de pe actele prevazute mai  sus se prezinta insotite de documentele originale ,care se 
certifica pentru conformitate cu originalul de catre biroul RUNOS. 

Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena 
Doamna” Iasi ,str.Elena Doamna ,nr.49 ,la biroul RUNOS in perioada 03.02.2023-20.02.2023 intre 
orele 8.00-14.00. 

Bibliografia si temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se vor afisa la sediul entitatii 
din Iasi ,str.Elena Doamna,nr.49,Iasi. 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie 
“Elena Doamna”Iasi,telef.0232/210390,int.210 

Anuntul privind organizarea concursului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a 
III a ,pe portalul posturi.gov.ro,in  ziarul de iasi,in data de 03.02.2023 si se afiseaza pe site-ul unitatii 
si la avizier.  

                                             

                                             SEF BIROU RUNOS, 

                                              Jr.Andrievici  Raluca 

 


