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SERVICIUL RUNOS                              resumane@spitalspiridon.ro ; spiridon_resumane@yahoo.com                

 

IN ATENTIA MEDICILOR/FARMACISTILOR REZIDENTI ANUL I 
CARE AU FOST REPARTIZAȚI SA EFECTUEZE PREGĂTIREA IN 
REZIDENTIAT LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA 

“Sf. Spiridon” Iași 
 

DOSARUL DE ANGAJARE A MEDICILOR ȘI FARMACIȘTILOR 
REZIDENŢI PE LOC /POST 

- SESIUNEA  15 NOIEMBRIE 2020 – 
 

 Fiecare medic/farmacist rezident va transmite în intervalul                             
03.12.2020-18.12.2020 (inclusiv) DOAR PRIN SERVICII POȘTALE (CU 
CONFIRMARE DE PRIMIRE) SAU DE CURIERAT, la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf.Spiridon” Iasi, Bulevardul Independenței nr.1 cod 
poștal 700111, in atenția Biroului Personal – Serviciul RUNOS următoarele : 
1. Dosar carton cu șina pe care se va scrie: numele si prenumele, funcția medic 
rezident anul ......... specialitatea.................nr.telefon ............,adresa ......................... 
email............................... 
2. Adeverința de la Comisia locala de rezidentiat lași cu alegerea locului/postului 
de rezident (Sediul comisiei locale: locatia unde va avea loc repartiția) 
3. Copie diploma licenta+foaie matricola 
4. Adeverinta privind promovarea examenului de licenţă, valabilă până la 
eliberarea diplomei de licență (in cazul ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIA 
2020) 
5. Copie diploma de bacalaureat 
6. Copie C.I., certificate naștere, căsătorie (daca este cazul) 
7. Cazier judiciar 
8. Certificat de integritate comportamentala (se obtine din acelasi loc de unde se 
solicita si cazierul) 
9. Adeverința de la medicul de familie, ÎN ORIGINAL – necesara pentru 
angajare 
10. Copie carnet de munca pana la data de 01.01.2011 (daca este cazul) sau 
adeverința vechime in munca tip carnet de munca după data de 01.01.2011 (daca 
este cazul) pentru cei care au vechime in munca 
11. Nota de lichidare pentru cei care sunt sau au fost încadraţi în alte unități sanitare 
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cu veniturile brute obtinute in ultimele 6 luni 
12. O declarație pe propria răspundere/adeverință de la angajator (în cazul în 
care sunt angajați și ai altor unități) cu precizarea normei de bază. 
13. Curriculum vitae, model european 
14. Extras de cont cu precizarea contului IBAN deschis la una din următoarele 
unități bancare: BRD, Transilvania, BCR, ING, Garanti Bank, Raiffeisen Bank, 
pentru virarea  salariului 
15. Consimtamantul de prelucrare a datelor personale semnat (de descarcat de 
pe site-ul spitalului) 
16. Declaratia de confidentialitate semnata (de descarcat de pe site-ul 
spitalului) 
17. Fisa de post semnata (de descarcat de pe site-ul spitalului) 
 
 Fisa aptitudini de la medicul de medicina muncii (vezi anunțul cu analizele 
medicale si investigatii de baza pentru angajare) va fi adusa la Biroul personal 
dupa eliberarea acesteia de catre medicul de medicina muncii  
 Fisa privind protecția muncii si situatii de urgenta: se va completa în 
perioada 04.01.2021-28.02.2021. Relatii la telefon: 0232/2240822 int 252, email: 
protectiamuncii@spitalspiridon.ro 
     
 Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post se va face începand 01.01.2021 
iar  prezentarea la stagii se va face începând cu data de 04.01.2021 
   
 Informaţii suplimentare referitoare la angajare se pot obţine la Biroul 
Personal, telefon 0232/240822 int 248, de luni pana vineri intre orele 8-16. 

 
 

FOARTE IMPORTANT! 
 

 Contractul individual de muncă in format pdf va fi transmis pe adresa de email 

a fiecărui medic/farmacist rezident în vederea semnării de către acesta (titular). 

Ulterior semnării, vă rugăm să transmiteți PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2020 

contractul individual de muncă în original, PRIN SERVICII POȘTALE (CU 

CONFIRMARE DE PRIMIRE) SAU DE CURIERAT, pe adresa: Spitalul Clinic 

Județean de Urgență “Sf.Spiridon” Iasi, Bulevardul Independenței nr.1 cod 

poștal 700111, in atenția Biroului Personal – Serviciul RUNOS. 
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ANALIZE NECESARE EX. DE ANGAJARE 
 MEDICI/FARMACIȘTI REZIDENTI 

 
- EKG 

- GLICEMIA 

- Ag HBs - pentru persoanele nevaccinate hepatită B 

- Ac Anti HBs - pentru persoanele vaccinate hepatită B 

- AcAntiHCV 

- Ac Anti HIV 

- Ex. Coproparazitologic 

- Exudat nazal si faringian 

- Adeverință boli cronice (medic familie) 
NOTĂ: Pentru specialitățile de ANATOMIE PATOLOGICĂ și MEDICINĂ 
LEGALĂ se adaugă la analizele de sus, si: 

- Hemoleucogramă completă 

- TGP, TGO, Gama - GT 
  
 Dupa ce obtineti buletinele de analiza (care se pot efectua in orice 
localitate) impreună cu  adeverința de la medicul de familie  acestea se 
transmit pe adresa de email:  medicinamuncii@spitalspiridon.ro, în 
perioada cu 04.01.2021-28.02.2021. 
 Relatii suplimentare la: Cabinetul de Medicina Muncii -Dr. Elena 
Galupa, medic primar medicina muncii, telefon 0232240822/int 351 
PROGRAM LUCRU: luni, miercuri: 1300-2000 
              marti, joi, vineri: 700-1400 
 Numai dupa ce ati transmis buletinele de analiza precum si  
adeverința de la medicul de familie pe adresa de email 
medicinamuncii@spitalspiridon.ro, în vederea obținerii fisei de aptitudini,  
 va rugam sa  trimiteti numarul dv. de telefon pe aceeasi adresa de email: 
medicinamuncii@spitalspiridon.ro pentru a fi sunați in vederea programării 
la cabinetul de medicina muncii, pentru examenul clinic general de angajare, 
eliberarea fisei de aptitudine si semnarea adeverinței eliberata de biroul 
personal! 

ATENTIE!!! 
NU VA PREZENTATI LA CABINETUL  DE MEDICINA MUNCII, 

FARA A FI PROGRAMAȚI!! 


