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A N U N T 
 

Spitalul de Pediatrie Ploiesti, organizeaza conform OMSP 284/2007, 
modificat si completat de OMSP nr.954/2017, in data de 09.07.2019 ora 09.00, locatia 

din B-dul Independentei nr.18, concurs pentru ocuparea postului de Director Medical. 
 

Conditii generale de inscriere la concurs: 

- au domiciliul stabil in Romania;  
- 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;  
- 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; 

- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.; 

 

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;  

- sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 

- au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă ;  
Inscrierile se fac la Spitalul de Pediatrie – comp. R.U.N.O.S, in perioada de la 14.06.2019 
si pana la data de 28.06.2019 ora 12.00, iar dosarul va cuprinde urmatoarele acte:  
a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate;  
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

d) copie de pe certificatul de medic specialist / primar;  
e) curriculum vitae; 

f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;  
g) cazierul judiciar;  
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, 
aşa cum este definită prin lege;  
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unităţile sanitare abilitate;  
j) proiectul de specialitate; 

k) chitanta reprezentand taxa de inscriere la concurs in valoare de 300 lei.  
Copiile actelor de mai sus se prezinta insotite de originale pentru certificare conform cu 
originalul.  
Relatii suplimentare la tel.0244592805 interior 204. 
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