
 
 

 
CALENDAR DE DESFASURARE 

 

a concursurilor pentru ocuparea urmatoarelor  posturi,  

-  1  post PSIHOLOG STAGIAR , normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Sănătate, al  

Spitalului de Pediatrie Ploieşti, post contractual vacant ;                                                                                                                                                                  
-  2 posturi ASISTENT MEDICAL DEBUTANT Studii Superioare, în cadrul Compartimentului Primire Urgenţe  

normă întreagă,  perioadă nedeterminată, post contractual  vacant; 

-  1 post ASISTENT MEDICAL DEBUTANT Studii Superioare, în cadrul Compartimentului Sterilizare Dietetic, 
pentru Dietetic,  normă întreagă,  perioadă nedeterminată, post contractual  vacant; 

-  1 post ASISTENT MEDICAL DEBUTANT Studii postliceale, în cadrul Compartimentului Primire Urgenţe,  

normă întreagă,  perioadă nedeterminată, post contractual  vacant; 

-  1 post STATISTICIAN, în cadrul Compartimentului Statistică şi Informatică Medicală,  normă întreagă,  
perioadă nedeterminată, post contractual  vacant; 

 - 1 post MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR treapta IV în cadrul Compartimentului Personal Deservire – 

Posturi fixe – staţii centrale de oxigen,  normă întreagă,  perioadă nedeterminată, post contractual  
vacant; 

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

întreagă,  perioadă nedeterminată, post contractual  vacant;        
                                                                                                                                                         
Depunere dosare de concurs – in perioada 30.05.2022 – 14.06.2022 ora 15,00; 

Selecţia dosarelor de concurs –15. 06.2022 ora 09.00; 

Afişarea rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor de concurs – 15. 06.2022  ora 15.00; 

Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs – 15. 06.2022 ora 15.00– 16. 06.2022 ora 15.00; 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind selecţia dosarelor – 17.06.2022 ora 13.00; 

Proba scrisă – 22. 06.2022 ora 09,00; 

Afişarea rezultatelor obtinute la proba scrisă – 22. 06.2022 ora 15.00; 

Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise – 22. 06.2022 ora 15.00- 23. 06.2022 ora 15.00; 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind proba scrisa– 24. 06.2022 ora 15,00; 

Proba Practica,Interviul - 27. 06.2022 ora 09.00; 

Afişarea rezultatelor obtinute la proba Practica, Interviu – 27. 06.2022 ora 15,00; 

Depunere contestaţii privind rezultatul interviului – 27. 06.2022 ora 15,00 – 28. 06.2022 ora 15,00; 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind interviul – 29. 06.2022 ora 15,00; 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului - 29. 06.2022 ora 15,00. 

 

MANAGER, 

Dr.MIU ANCA 
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