
 
Nr. 9321/06.11.2020 

  
 
 

A N U N Ț 
 

 
Spitalul Municipal Ploiești cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 59 organizează CONCURS astfel : 
- în data de 02.12.2020 - proba scrisă începând cu orele 9.00 și în data de 04.12.2020 – 

proba practică și interviu începând cu orele 09.00  pentru ocuparea a 2 (două) posturi 
vacante de Asistenți medicali principali PL (generalist), Compartiment Hematologie, perioadă 
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 
modificarile si completările ulterioare : 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, 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 infractiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de ocupare a posturilor: 

 diploma de bacalaureat și diplomă scoală postliceală sanitară-specializarea medicină generală; 
 minim 5 ani vechime ca asistent medical 
 examen pentru obținerea gradului principal  
 dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă, în termen de 

valabilitate 
 adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR  conform HG nr. 35/2015 a 

OAMGAMR 
 certificat de integritate comportamentală în termen de valabilitate 
 cunoştinţe operare P.C.-constituie avantaj. 

     
 
 
 



 
Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic între orele 9.00-14.00, termenul limită de 

depunere a dosarelor este data de 23.11.2020 (inclusiv) ora 14.00, 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 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 atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului (inclusiv adeverință grad principal); 
d) copia carnetului de muncă și/sau adeverința care sa ateste vechimea în muncă după data de 
01.01.2011 (daca nu există adeverințe doveditoare pentru vechimea în muncă după data de 
01.01.2011 se poate depune extras din Registrul de Evidenta Generala a Salariatilor existent la 
ITM Prahova ); 
e) cazierul judiciar;  
f) certificat de integritate comportamentală în termen de valabilitate (eliberat de către inspectoratul 
de poliţie conf. Legii nr.118/2019); 
g)  adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie cu cel 
mult 6 luni anterior datei concursului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverinta care atesta 
starea de sănătate trebuie să conțină în mod clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;  
h)  curriculum vitae ; 
i) certificat de membru OAMGMAMR avizat și asigurare de răspundere civilă valabile la data 
concursului și adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR  conform HG nr. 
35/2015 a OAMGAMR 
j)  dosar; 
k) chitanta achitarii taxei de concurs în valoare de 100  lei. 
          Copiile actelor de identitate, copiile documentelor de studii și carnetului de 
muncă/adeverinței 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 va cuprinde 3 etape : 

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs ; 
b) proba scrisă; 
c) proba practică și interviul.  

 Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă, și testează 
cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul 

Proba interviului poate fi susținută doar de către candidații admiși la proba practică. 
Proba practică va include următoarele criterii de evaluare: capacitatea de adaptare, 

capacitatea de gestionare a situațiilor dificile, îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor 
practice, capacitatea de comunicare, capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru 
desfășurarea probei practice. 

 În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, și are 
următoarele criterii de evaluare: abilități și cunoștințe impuse de funcție, capacitatea de analiză și 
sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă, 
adică cei care au obținut cel puțin nota 7 (șapte). 



Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut 
cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia 
să fi obținut punctajul minim necesar. 
  
Relații suplimentare la Compartimentul RUNOS, telefon 0244/523.904, int.156 sau 121. 
 
Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este: 
25.11.2020 ora 14.00 - afișarea rezultatului selecției dosarelor 
26.11.2020 ora 14.00 - depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor 
27.11.2020 ora 14.00 – soluționarea eventualelor contestații 
02.12.2020 ora 09.00 - proba scrisă 
02.12.2020 ora 13.00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă 
03.12.2020 ora 13.00 - depunerea contestațiilor la proba scrisă 
03.12.2020 ora 15.00 - soluționarea eventualelor contestații 
04.12.2020 ora 9.00 – proba practică și interviu 
04.12.2020 ora 11.00 – afișarea rezultatelor la proba practică 
04.12.2020 ora 12.00 - depunerea contestațiilor la proba practică 
04.12.2020 ora 13.00 - soluționarea eventualelor contestații la proba practică 
04.12.2020 ora 13.15 - proba interviu 
04.12.2020 ora 15.00 - afișarea rezultatelor la proba interviu 
07.12.2020 ora 15.00 - depunerea contestațiilor la proba interviu 
08.12.2020 ora 14.00 - soluționarea eventualelor contestații la proba interviu 
08.12.2020 ora 15.00 – afișarea rezultatelor finale 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
1. URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE                          - Lucreția Titirca 
2. GHID DE NURSING                                                  - Lucreția Titirca 
3. MANUAL DE MEDICINA INTERNA PENTRU CADRE MEDII   - Corneliu Borundel 
4. TEHNICI DE ÎNGRIJIRE GENERALĂ A BOLNAVILOR             - Georgeta Balta 
5. TEHNICA ÎNGRIJIRII BOLNAVULUI                                              - Carol Mozes 
7. Ordinul M.S. nr. 961/2016 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare 
a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in 
functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care 
urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare 
8. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;  
9. Legea nr. 46/2003 -  privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
      
 

MANAGER, 
 

 
 
 

 
 COMPARTIMENT RUNOS, 

              


