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A N U N Ț 
 

 
Spitalul Municipal Ploiesti cu sediul in str. Ana Ipatescu nr. 59 organizeaza CONCURS astfel : 
- în data de 20.11.2019 - proba scrisă începand cu orele 10.00 și în data de 22.11.2019 – proba 

interviu începand cu orele 10.00  pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 

o 1 post asistent medical generalist principal PL, Secția Oncologie medicala, perioada 
nedeterminata; 

o 1 post asistent medical generalist PL, Secția Oncologie medicala, perioada nedeterminata  
o 1 post asistent medical generalist PL, Compartiment radioterapie, perioada determinata. 

o 1 post asistent medical de laborator principal PL, Laborator analize medicale, perioada 
nedeterminata; 

o 2 posturi îngrijitoare de curățenie, Secția Oncologie medicală, perioada nedeterminată. 

o 1 post îngrijitoare de curățenie, Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, perioada 
nedeterminata 

 

      Candidatul înscris trebuie să îndeplinească următoarele condiții 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 în 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 posturilor: 

- pentru posturile de asistent medical /principal PL: 

-   diplomă scoală sanitară postliceală sau echivalenta; 

      -    cunoştinţe operare P.C.. 

-    adeverința grad principal pentru candidatii la postul de asistent medical principal PL; 
          



    -    pentru postul de îngrijitoare de curatenie:  
         -  minim studii generale. 

 

    Dosarele de înscriere la concurs se depun pană la data de 11.11.2019 (inclusiv), între orele 11.00 - 
15.00, la Compartimentul RUNOS al Spitalului Municipal Ploiești și 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 
(daca nu exista adeverinte doveditoare pentru vechimea in munca dupa data de 01.01.2011 se poate depune 
extras din Registrul de Evidenta Generala a Salariatilor existent la ITM Prahova ); 
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; adeverinta care atesta sanatatea trebuie sa contina in mod clar, numarul, data, 
numele emitentului si calitatea acestuia,in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;  
g)  curriculum vitae ; 
h) certificat de membru OAMGMAMR valabil, însoțit de aviz pe anul 2019 pentru posturile de asistent 

medical 
i)  dosar ; 
j)  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 posturilor respective va cuprinde 3 etape : 
a) selectia dosarelor de inscriere la concurs ; 
b) proba scrisa sau proba practica ; 
c) interviul.  

  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta, adica cei care 
au obtinut cel putin nota 7 (sapte). 
     Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, telefon 0244/523.904, int.156 sau 121. 
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