Nr.9745/20.11.2020

ANUNȚ
Spitalul Municipal Ploiesti cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 59 organizează CONCURS astfel :
- în data de 16.12.2020 - proba scrisă începând cu orele 10.00 și în data de 21.12.2020 – proba
interviu începând cu orele 10.00 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
o 1 post îngrijitoare, Secția Medicină Internă, perioada nedeterminată.
o 1 post îngrijitoare, Administrativ, perioada nedeterminată
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 modificările
și completările ulterioare :
a ) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de ocupare a posturilor
- nivel studii: studii generale/liceu.
- vechime minimă: nesolicitată
Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic între orele 9.00-14.00, termenul limită de
depunere a dosarelor este 08.12.2020 (inclusiv) ora 14.00, la Compartimentul RUNOS al Spitalului
Municipal Ploiești și vor cuprinde:
a) cerere de participare la concurs adresată managerului unității ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
(certificat de naștere, certificat de căsătorie) ;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de munca și/sau adeverința care să ateste vechimea în muncă după data de
01.01.2011 (dacă nu există adeverințe doveditoare pentru vechimea în muncă după data de
01.01.2011 se poate depune extras din Registrul de Evidență Generala a Salariaților existent la ITM
Prahova);
e) cazierul judiciar ;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6
luni anterior datei concursului; adeverința care atestă sănătatea trebuie să contina în mod clar,
numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul

Sănătății. Adeverința eliberată de medicul de familie va cuprinde mențiunea dacă persoana se află sau
nu se află în evidență cu boli cronice și psihice;
g) curriculum vitae;
h) certificat de integritate comportamentală în termen de valabilitate (eliberat de către inspectoratul de
poliţie conf. Legii nr.118/2019);
i) dosar;
j) chitanța achitării taxei de concurs în valoare de 100 lei.
Copiile actelor de identitate, copiile documentelor de studii și carnetului de muncă/adeverintei
de vechime vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza
buletinului de identitate sau a cărții de identitate.
Concursul pentru ocuparea posturilor respective va cuprinde 3 etape :
a) selectia dosarelor de înscriere la concurs ;
b) proba scrisa;
c) interviul/proba practica
Se pot prezenta la următoarea etapă-interviu/proba practică numai candidații declarați admiși
la etapa precedentă-proba scrisă, adică cei care au obținut cel puțin nota 7 (șapte).
Relații suplimentare la Compartimentul RUNOS, telefon 0244/523.904, int.156 sau 121.
Calendarul Concursului
09.12.2020 ora 14.00 - afișarea rezultatului selecției dosarelor
10.12.2020 ora 14.00 - depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor
11.12.2020 ora 14.00 – soluționarea eventualelor contestații
16.12.2020 ora 10.00 - proba scrisă
16.12.2020 ora 14.00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă
17.12.2020 ora 14.00 - depunerea contestațiilor la proba scrisă
18.12.2020 ora 15.00 - soluționarea eventualelor contestații
21.12.2020 ora 10.00 – proba interviu/practică
21.12.2020 ora 14.00 – afișarea rezultatelor la proba interviu/practică
22.12.2020 ora 14.00 - depunerea contestațiilor la proba interviu/practică
22.12.2020 ora 15.00 - soluționarea eventualelor contestații
22.12.2020 – afișarea rezultatelor finale
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