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CATRE :

MINISTERUL SANATATII PUBLICE
DIRECTIA GENERALA. ORGANIZARE RESURSE UMANE

DEZVOLTARE PROFESIONALA SI SALARIZARE

Prin prezenta va rugam sa republicati pe siteul oficial al Ministerului Sanatatii si in
ziarul " Viata Medicala,, anuntul concursurilor pentru ocuparea functiilor contractual
vacante de:

- 2 posturi MEDIC - specialitatea Pediatrie, in cadrul compartimentului
norrna intreaga, perioada nedeterminata;

Primiri Urgente,

- I post MEDIC - specialitatea Medicina de Urgenta, in cadrul Compartimentului Primiri
Urgente, norrna intreaga, perioada nedeterminata;
- 2 posturi MEDIC - specialitatea Radiologie, Imagistica Medicala, in cadrul Laboratorului
de Radiologie , Imagistica Medicala, norma intreaga, perioada nedeterminata;
- I post MEDIC - specialitatea Alergologie si Imunologie Clinica, in Cadrul Cabinetului
de Alergologie si Imunologie, Ambulatorului integrat, norna intreaga, perioada
nedeterminata.

REPUBLICARE,

Spitalul de Pediatrie Ploiesti scoate Ia

CONCURS:

In conformitate cu prevederile ,Ord. MSF nr. 869 12015, act:ualizat functiile
contracluale vacante:

- 2 posturi MEDIC - specialitatea Pediatrie, in cadrul compartimentului
norrna intreaga. perioada nedeterminata;

Primiri Urgente.

- I post MEDIC - specialitatea Medicina de Urgenta, in cadrul Compartimentului Primiri
Urgente, norrna intreaga, perioada nedeterminata;
- 2 posturi MEDIC - specialitatea Radiologie, Imagistica Medicala, in cadrul Laboratorului
de Radiologie , Imagistica Medicala. norma intreaga, perioada nedeterminata;
' 1 post MEDIC - specialitatea Alergologie si Imunologie Clinica, in Cadrul Cabinetului
de Alergologie si Imunologie, Ambulatorului integrat, norna intreaga, perioada
nedeterminata.



Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarere acte:

- Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
- Copie de pe diploma de licenta si (unde este cazul) certificatul de specialist sau primar
pentru medici ;
- Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu vizape anul in curs;
- Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile
prevazute la art.455 alin.(l) lit.e) sau f) la art.54l alin.(l) lit. d) ori e) respectiv la art.62}
alin.(1) lit.d) sau e) din Legea rr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata
cu modoficarile si completarile ulterioare;
- Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa 3 a ordinului
mentionat;
- Cazierul judiciar;
- Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- Chitanta de plata ataxei de concurs;
- Copia actului de identitate in termen de valabilitate.
- Latoate actele depuse in copie se prezinta si originalul pentru conformitate.

Taxa de inscriere la concurs este de 150 de lei si se achita la casieria unitatii.
Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Pediatrie din ploiesti, B-dul

Independentei nr.l8, jud.Prahova, la comp.RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la
data publicarii acestui anunt, iar concursul sau examenul se organizeazain termen de minim
3l de zile si maxim 90 de zile de la publicarea anuntului in revista ,,Viata Medicala".

Mentionam ca ne incadram in bugetul de cheltuieli de personal aprobat pe anul 2}lg.

Relatii suplimentare se pot obtine de la serviciul RUNOS al Spitalului de Pediatrie
Ploiesti, tel 02441 592905 int 204.
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