SPITALUL OBSTETRICA GINECOLOGIE
PLOIESTI

ANUNT

Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiesti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a functiei contractuale de executie, vacant, de Statistician medical debutant, in
cadrul Compartimentului de Statistica si Informatica Medicala .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
1)

are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor Europene

sau a satelor apartinand Spatiului Economic European si domiciul in Romania;
2)

cunoaste limba romana, scris si vorbit;

3)

are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4)

are capacitate deplina de exercitiu;

5)

are o stare corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale

elibertate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
6)

indeplineste conditii de studii si de vehime

7)

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 sarvarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia cazurilor situatiei in care a intervenit reabiltarea
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o

18 februarie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

o

29 februarie 2016, ora 13:00: proba scrisă;

o

04 martie 2016, ora 13:00 proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post

vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri

publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente:
1) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;
2) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz:
3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
4) carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau
in specialitatea studiilor in copie;
5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate ;
7) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale,
în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Obstetrica Ginecologie Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.
116, Ploiesti, Jud. Prahova telefon 0244.409100/int.144
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