
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI 

STR. MIHAI EMINESCU  NR.4-6  

CF: 15513888 

TEL/FAX : 0244/591801                                                                                             

 

 

A N U N T 

 

          Spitalul de Pediatrie Ploiesti cu sediul in str.Mihai Eminescu nr.4-6, organizeaza  

concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii de executie vacante astfel: 

16.11.2015 selectia dosarelor; 23.11.2015 proba scrisa si 26.11.15 proba 

practica- interviu 

 

- 1 post Asistent medical principal  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Sectiei Pediatrie I a  Spitalului de Pediatrie 

Ploiesti,  

- 1 post Asistent medical principal  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Compartimentului CPU al  Spitalului de 

Pediatrie Ploiesti, 

- 1 post Asistent medical radiologie principal  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Laboratorului de Radiologie, Imagistica 

Medicala al  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, 

 

Conditii specifice de ocupare a posturilor : 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau- diplomă de studii 

postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind 

echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 

nivelul studiilor postliceale sanitare  

- examen pentru obţinerea gradului de principal (pentru postul Asistent medical 

radiologie principal  in specialitatea Radiologie ) 

- 5 ani vechime ca asistent medical  

- cunostinte operare PC, 

 

- 1  post Asistent medical statistica  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Compartimentului Statistica si informatica 

medicala al  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, 

 

Conditii specifice de ocupare a postului : 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau- diplomă de  

studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind 

echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 

nivelul studiilor postliceale sanitare  

- 6 luni vechime ca asistent medical  

-  cunostinte operare PC 

- 2 posturi Asistent medical debutant  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Sectiei Pediatrie I a  Spitalului de Pediatrie 

Ploiesti. 



- 1 post Asistent medical debutant  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Compartimentului ATI al  Spitalului de Pediatrie 

Ploiesti. 

- 2 posturi Asistent medical debutant  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Compartimentului CPU al Spitalului de Pediatrie 

Ploiesti. 

- 1 post Asistent medical debutant  , norma intreaga, perioada 

nedeterminata in cadrul Compartimentului Bloc Operator al  Spitalului 

de Pediatrie Ploiesti. 

Conditii specifice de ocupare a postului : 
             - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau 
             - diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997 

 - cunostinte operare PC. 
 

 

        Dosarul pentru inscrierea la concurs va cuprinde urmatoarele acte : 

 

- cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare ; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 

legii, dupa caz; 

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta 

indeplinirea conditiilor specifice ale postului (autorizatie libera practica, asigurare 

de malpraxis) , solicitate de institutia publica ; 

- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta  vechimea in munca, in 

meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie.  

- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care a candidat ; 

- adeverinta medicala de stare de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau 

de catre unitatile sanitare abilitate ; 

- certificat medical care sa ateste starea de sanatate psihica a candidatului ; 

- curriculum vitae ; 

 

          Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, 

in perioada 02.11.2015 - 13.11.2015.  

           

Relatii suplimentare la telefon 0244/592805 interior 204,Biroul RUNOS. 

 

 

Manager, 

dr. Visean Catalin 
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