
 
  Nr .7913 /30.12.2019 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

 

 

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

concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante astfel: 

21.01.2020  selecţia dosarelor; 27.01.2020  proba scrisă si  30.01.2020  proba 

practică- interviu. 

 

-  1  post PSIHOLOG STAGIAR , norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul 

Centrului de Sanatate, al  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post contractual vacant                                                                                                                                                                   

          Condiţii obligatorii si specifice de ocupare a posturilor : 

          - diploma de licenta in specialitatea psihologie; 

          - diploma de master in psihologie clinica ; 

          - atestat de libera practica in psihologie clinica. 

 

-  3 posturi ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, in cadrul Sectiei de Pediatrie II,  norma 

intreaga,  perioada nedeterminata, posturi contractuale  vacante; 

         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, specializarea 

medicina generala; 
          - diplomă de bacalaureat; 

          - cunoştinţe operare PC. 

 

- 1 post ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE DEBUTANT,  in cadrul Laboratorului 

Radiologie Imagistica Medicala, norma intreaga,  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. 797/199, in specialitatea 

radiologie;  

          - diplomă de bacalaureat; 

          - cunoştinţe operare PC. 

 

-   1 post ASISTENT MEDICAL, in cadrul Cabinetului de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica- 

Ambulatoriul Integrat,  norma intreaga,  perioada determinata, post ocupat, temporar- 

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, specializarea 

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

          - diplomă de bacalaureat; 

          - cunoştinţe operare PC. 

                                                                                                                                                                               

Dosarul pentru inscrierea la concurs va cuprinde urmatoarele acte : 
- cerere de inscriere 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 indeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului (diploma de licenta,diploma specializare), solicitate 

de instituţia publică ; 

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

in specialitatea studiilor, in 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 ; 

- 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, 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 insotite de documentele originale, 

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

         

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

Pediatrie Ploieşti, in perioada 07.01.2020 -20.01.2020 inclusiv - ora 12.00. 

          Relaţii suplimentare la telefon 0244/592805 interior 204, Compartimentul RUNOS. 

 

 

 

 

 

Manager, 

dr. Vişean Cătălin 

 

 

 

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