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A N U N Ţ 

 

 

 

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

concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacante, astfel: 

14.07.2021  selecţia dosarelor; 19.07.2021  probă scrisă si  22.07.2021  probă 

practică- interviu. 

 

1 post Kinetoterapeut debutant,  normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul 

Laboratorului de Medicină Fizică şi Balneologie, al  Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post 

vacant în Statul de funcţii aprobat – HCL nr. 286/2020; 

Conditii obligatorii si specifice de ocupare a postului : 

- diplomă de licenţă în specialitate; 

 

        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 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diplomă de licentă în specialitate),  

autorizaţie liberă practică, asigurare de malpraxis), solicitate de instituţia publică ; 

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

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere 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 timbrat de la medicul specialist psihiatru, care să ateste starea 

de sănătate psihică a candidatului; 

- curriculum vitae; 

- chitanţă taxă inscriere în valoare de 100 lei; 

- un dosar de încopciat. 



 

Copiile de pe actele prevezute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale,  

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

 

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

Pediatrie Ploieşti, în perioada 22.06.2021 - 12.07.2021 inclusiv - ora 15.00. (vinerea 

program pana la ora 13.00). 

          Relaţii suplimentare la telefon 0787439488, Compartimentul RUNOS. 

 

 

Manager, 

dr. Miu Anca  

 

 

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