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ANUNT

In conformitate cu prevederile Legiinr.g5/2006 si ale Ordinului M.S.P.nr.

| 406 12006 cu modifi cariletsi' completarile ulterioa re,

SPITALUL MUNICIPAL PLOIE$TI organiz eaza

CONCURS
. 

'':

Dnrru ocuparea runc{iei de MEDIC $EF SECTIE MEDICINA INTERNA

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :

- cerere in care se mention eazafvnctia pentru care doresc sa concureze;

- copie xerox a diPlomei de studii;
- adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gfadul profesional;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajuluiprevaztrt in anexa nr.2la normele

mentionate;
- declaratie pe propria rasp,'lrndere u ,urrdidutolui, din care sa rezulte ca nu a fost

condamnat p#al-pentru 
-fupt. 

ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste

sa concureze;
- declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rczvIte ca nu se afla in

stare de incompatibilitate; ,

- certificat privind starea de sanatate;

- dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de

conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor

din Romania; :

- copie xerox de pe autofizrtia de libera practica si certificatul de membru al

Coleeiului Medicilor din Romania;
i,- copia politej de asigurare de raspundere civila in vigoare;

- ropiu 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;

- chiianta de plata a taxei de concurs in valoare de 150 lei;

- copii ale docurnentelor de identitate.

Documentele depuse in copie la dosarul de concurs vor fi insotite si de documentele

originale pentru verificarea conformitatii acestora, :

Il



specirrlitatea postului' specialitate pe 
de Ia dataconfirmarii si incadrarii capiitt t.,rdin al M. S. P. (vechimea in specialitate decurge r

medi: specialist).:+--: 
F"irau"ufe sanctionate in ultimii. 2 ani de unitatile la care au fost angajati sau {e

Colel;iul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de

uO-ii,istrare in conditiile staUilite Ia art 5, lit.b),c)rsau d) din Ordinul 1'40612006, cu

modi: icarile si completarile ulterioare, nu pot participa la concurs'

CONCURSUL SAU EXAMENUL VA CONSTA IN URMATOARELE PROBE :

- interviul - sustinerea proiectului de management;

- proba scrisa;
- proba clinica sau Practica;

- proba scrisa a concursului sau exanienului se sustine dupa intrebari cu subiecte din

Legea nr.9512006. privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si

completarile ulterioare si legislatia secundar a afercnta;

- proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru

obtinerea tithilui de medic specialist.

Tematica de concurs este afisata la aviziet si pe site-ul spitalului

Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului'Municipal Ploiesti, in termen de 15

zile calendaristice de la apaitia acestui anunt, respectiv in perioada 12.02.2018

26.0',,,..2018, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la

publ. rcarea inziarul o, Viata Medicala" m.6109.02.20t8.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 02441523904, int.156, Compartimentul

RU].OS.


