
 

 
 
Nr. 8543/15.10.2019 

 
 
 

ANUNT 
 

 
            Spitalul Municipal Ploiesti cu sediul in str. Ana Ipatescu nr. 59 organizeaza CONCURS astfel : 

 
- in data de  06.11.2019- proba scrisa incepand cu orele 10.00 si in data de 08.11.2019 – proba 

practica/interviul incepand cu orele 10.00  pentru ocuparea postului vacant de magaziner, perioada 

nedeterminata : 

    

 Candidatul inscris trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al 
Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare : 

   a ) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
   d) are capacitate deplina de exercitiu; 
   e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
   f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 
postului scos la concurs; 
   g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori 
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a 

unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului de magaziner, Birou Aprovizionare, administrativ, transport, 

întreținere și reparații: 
  - diploma bacalaureat; 
  - minim 15 ani vechime în funcția de magaziner; 

  - cunoștințe operare PC 
  -cunoștințe gestiune economică 
  - experienta profesionala in domeniul sanitar; 

      
Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la data de 29.10.2019 ora 12.00, la Compartimentul 
RUNOS al Spitalului Municipal Ploiesti si vor cuprinde:  

a)-   cerere de participare la concurs adresata managerului unitatii ; 
b)-  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit legii,dupa caz 
(certificat de nastere,certificat de casatorie) ; 



c)-  copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului( 
d)- copia carnetului de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca dupa data de 
01.01.2011; 
e)-  cazierul judiciar ;  
f)-  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni 
anterior datei concursului; 
g)-  curriculum vitae ; 

h)-  dosar de incopciat ; 
i) -  chitanta achitarii taxei de concurs  in valoare de 100  lei. 

 
          Copiile actelor de identitate, copiile documentelor de studii si carnetului de munca/adeverintei de 
vechime vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu originalul. 
          Verificarea identitatii candidatilor inainte de inceperea probei scrise, se va face numai pe baza 

buletinului de identitate sau a cartii de identitate. 
 

Concursul pentru ocuparea postului va cuprinde 3 etape : 
a) selectia dosarelor de inscriere la concurs ; 

b) proba scrisa; 
c) interviul si/sau proba practica .  

 
Relatii suplimentare la Biroul RUNOS, telefon 0244523904, int.156. 

 

 
 
 

 

 
MANAGER, 

Ec. Iordănescu Maria Mihaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                
 

          APROBAT  
                                                                                                    MANAGER,                                          

                                                                                                    Ec. Iordanescu Maria Mihaela 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea postului de 

MAGAZINER 
 
 
 

1. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deseurilor in institutiile publice; 

 
2. Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si 

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 
 

 
3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii 

 
4. Hotararea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste  

 
5. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările și 

completările ulterioare 

 
6. Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 

valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 
7. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicată 

 

 

 
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, 

                                                                                  Ec. Muscă Marilena 
 



 

 
 
 

                                                                                             

Calendar estimativ de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de : 
- Magaziner, Birou Aprovizionare, ad-tiv, transport, întreținere și reparații- 

perioada nedeterminată; 
 

 
Data publicare anunt concurs 06.11.2019  

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 29.10.2019  

Data selectiei dosarelor 30.10.2019 ora 10,00 

Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor 30.10.2019 ora 15,00 

Data limita depunere contestatii la rezultatul selectiei 31.10.2019 ora 15,00 

Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la selectia dosarelor 01.11.2019 ora 15,00 

Data probei scrise 06.11.2019 ora 10,00 

Data afisarii rezultatelor la proba scrisa 06.11.2019 ora 13,00 

Data limita depunere contestatii privind rezultatul probei scrise 07.11.2019 ora 13,00 

Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la proba scrisa 07.11.2019 ora 15,00 

Data probei practice/interviului 08.11.2019 ora 10,00 

Data afisarii rezultatelor la proba practica/ interviu 08.11.2019 ora 13,00 

Data limita depunere contestatii privind rezultatul probei practice/    
interviu 11.11.2019 ora 13,00 

Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la proba 

practica/interviu 12.11.2019 ora 13,00 

Data afisarii rezultatelor finale 12.11.2019 ora 15,00 

 
 
 
 
 
  
                                                                                                                           Compartiment RUNOS, 
                Ec. Marcu Mariana 

 

 


