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CATRE :
MINISTERUL SANATATII PUBLICE
DIRECTIA GENERALA - ORGANIZARE RESURSE UMANE
DEZVOLTARE PROFESIONALA SI SALARIZARE
Prin prezenta va rugam sa publicati in ziarul “ Viata Medicala,, anuntul concursului
pentru ocuparea functiilor vacante de : 1 post vacant Chimist principal - sef Laborator
Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti.
PUBLICARE

Spitalul de Pediatrie Ploiesti scoate la
CONCURS :
In conformitate cu prevederile , Ord. MSF nr. 1406 /2006, actualizat, functiile contractuale
vacante :
concursurilor pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante :
-1 post vacant Chimist principal - sef Laborator Analize Medicale , functie de
conducere, norma intreaga, perioada determinata, in cadrul Laboratorului de Analize
Medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiesti,

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
Cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa concureze;
Copie xerox a diplomei de studii ;
Adeverinat/certificat de confirmare in gradul profesional;
Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.2 la normele
mentionate;
Declaratie pe proprie raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost
condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
Declaratie pe proprie raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare
de incompatibilitate
Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
Dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de catre
conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de catre OBBCSSR din Romania;

Copia xerox a autorizatiei de libera practica sau certificatul de membru al OBBCSSR din
Romania;
Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in
specialitate si vechimea in specialitate;
Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei , laboratorului sau a
seviciului medical.
La toate actele depuse in copie se prezinta si originalul pentru conformitate.
Chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de inscriere la concurs este de 150 de lei si se achita la casieria unitatii.
Inscrierile la concurs se fac la Compartimentul RUNOS al Spitalului de Pediatrie din
Ploiesti, din Bulevardul Independentei nr.18, jud.Prahova, in termen de 15 zile calendaristice de
la data publicarii acestui anunt, iar concursul sau examenul se organizeaza in termen de minim
31 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 2021.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS,
Pediatrie Ploiesti, tel 0787439488.
MANAGER
Dr. Miu Anca

al Spitalului de

DIR. FIN. CONTABIL
Ec.Petre Victoria

AVIZAT
OBBCSSR PRAHOVA

Intocmit in 3ex.. de catre comp.RUNOS
Insp, spec..Vlad Bianca

