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A N U N Ţ 

 

 

          Spitalul de Pediatrie Ploieşti cu sediul în str.Mihai Eminescu nr.4-6, organizează  concurs 

conform Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si a Ordinului pentru aprobarea 

criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitary , astfel: 

 

11.04.2022 ora 09.00,  selecţia dosarelor; 18.04.2022 ,ora 09.00  probă scrisă si  21.04.2022 

ora 09.00  probă practică- interviu. 

 

-  1  post MEDIC ȘEF BIROU , normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Biroului 

Management al Calitatii Serviciilor Medicale, al  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post contractual 

vacant;                                                                                                                                                                   

                 Condiţii obligatorii si specifice de ocupare a posturilor : 

            -  diploma de medic ; 

            - sa fie absolvent cu diploma sau certificat al unui program de formare în domeniul 

managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum 

un an de la data încadrării în cadrul structurii; 
            - 2 ani vechime în specialitatea studiilor. 

 

-  1  post ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR PRINCIPAL  ȘEF , norma întreaga, perioada 

nedeterminata în cadrul Laboratorului de Analize medicale, al  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post 

contractual vacant;                                                                                                                                                                  

          Condiţii obligatorii si 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 – 

specializarea asistent medical de laborator; 
- diploma obţinuta in urma examenului de grad  principal ; 

- 5 ani vechime ca asistent medical de laborator ; 
- diploma de bacalaureat; 

- cunoştinţe operare PC. 

 

-   1 post ASISTENT MEDICAL, în cadrul Cabinetului de Oftalmologie Ambulatoriul Integrat,  

normă întreagă,  perioadă nedeterminată, post contractual vacant; 

         Condiţii obligatorii si 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, specializarea 

medicina generala; 
          - minim 6 luni vechime ca asistent medical; 

          - diplomă de bacalaureat; 
          - cunoştinţe operare PC. 

 



-   1 post ASISTENT MEDICAL, în cadrul Laboratorului Recuperare Medicina Fizica si Balneologie,  

norma întreaga,  perioada nedeterminata, post contractual vacant; 

         Condiţii obligatorii si 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, specializarea 

balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala; 
          - minim 6 luni vechime ca asistent medical; 

          - diplomă de bacalaureat; 
          - cunoştinţe operare PC. 

 

-  2 posturi ASISTENT MEDICAL DEBUTANT Studii Superioare, în cadrul Compartimentului 

Primire Urgente,  norma intreaga,  perioada nedeterminata, posturi contractuale  vacante; 

         Condiţii obligatorii si specifice de ocupare a posturilor : 

          - diplomă de licenta in specialitate  specializarea medicina generala; 

          - cunoştinţe operare PC. 

          - nu se solicita vechime; 

 

-  1 post ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, în cadrul Sectiei de Pediatrie II,  norma întreaga,  

perioada nedeterminata, post contractual  vacant; 

-  1 post ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, în cadrul Cabinetului de Cardiologie Ambulatoriul 

Integrat,  norma întreaga,  perioada nedeterminata, post contractual  vacant; 

         Condiţii obligatorii si 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 – 

specializarea medicina generala; 
          - diplomă de bacalaureat; 
          - cunoştinţe operare PC. 

          - nu se solicita vechime; 

 

  - 1 post INGRIJITOARE, în cadrul Sectiei Pediatrie I a  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, norma 

întreaga, perioada nedeterminata, post contractual vacant;   

  - 2 posturi INGRIJITOARE, în cadrul Sectiei Pediatrie II,  norma întreaga,  perioada nedeterminata, 

posturi contractuale  vacante;    

  - 2  posturi INGRIJITOARE, în cadrul Ambulatoriului Integrat,  norma întreaga,  perioada 

nedeterminata, posturi contractuale  vacante;    

                 Condiţii obligatorii si specifice de ocupare a posturilor : 

            - scoala generala 10 clase; 

            - nu se solicita vechime; 

 

   - 1 post MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR treapta IV Compartiment Personal Deservire – 

Posturi fixe – statii centrale de oxigen,  norma intreaga,  perioada nedeterminata post contractual  

vacant; 

   - 1 post MUNCITOR CALIFICAT LACATUS MECANIC treapta IV Compartiment Personal 

Deservire – Posturi fixe – statii centrale de oxigen,  norma întreaga,  perioada nedeterminata,  post 

contractual  vacant; 

              Condiţii obligatorii si specifice de ocupare a posturilor : 

            - scoala generala 10 clase; 

            - categoria de calificare 1 in meseria respectiva; 

            - nu se solicita vechime; 

 

  - 1  post MUNCITOR NECALIFICAT în cadrul Compartimentului Deservire – Bloc Alimentar,  

norma întreaga,  perioada nedeterminata, post contractual  vacant;                                                                                                                                                               

              Condiţii obligatorii si specifice de ocupare a posturilor : 

            - scoala generala 10 clase; 

            - nu se solicita vechime; 



Dosarul pentru inscrierea la concurs va cuprinde urmatoarele acte : 
- cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei organizatoare ; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului (diploma de licenta, diploma specializare, diploma de bacalaureat , 

diploma de scoala postliceala, certificatul de membru al Ordinului Asistentelor medicale, 

asigurarea de malpraxis, etc ), solicitate de instituţia publică ; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă  vechimea in muncă  şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie.  

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care a candidat(concurentul nu va intra in concurs la prima 

proba daca nu prezinta cazierul in original)  ; 

- adeverinţă medicală de stare 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; 

- certificat medical de la medicul specialist psihiatru, care să ateste starea de sănătate psihică a 

candidatului ; 

- curriculum vitae; 

- chitanta taxa inscriere in valoare de 100 lei; 

- un dosar de incopciat. 

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale,  

care se certifica pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate. 

          Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul RUNOS al Spitalului de Pediatrie 

Ploieşti, in perioada 28.03.2022 -08.04.2022 inclusiv, intre orele 09.00 - 15.00,  respectiv in datele 

de 01.04.2022 si 08.04.2022 intre orele 09.00 – 13.00; 

          Relaţii suplimentare la telefon 0787439488, Compartimentul RUNOS. 

 

 

 

Manager, 

dr. MIU ANCA 

 

 

 

 

 

 
Intocmit comp RUNOS ( persoana de contact), insp.spec. Vlad Bianca 
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