
MINISTERU L TRANSPORTU RILOR
SP|TALUL GENERAL C.F. PLOIE$TI

ANUNT

"Spitalul General CF Ploiesti scoate la concurs in conformitate cu prevederile
Ordinului MS nr. 869/2015, urmatoarele posturi vacante pe perioada nedeterminata:

un post medic primar in specialitatea oftalmologie, in cadrul Ambulatoriului
Specialitate;

un post medic primar in specialitatea neurologie, in cadrul Ambulatoriului
Specialitate;

- un post medic in specialitatea psihiatrie in cadrulAmbulatoriului de Specialitate;- un post medic in specialitatea O.R.L. in cadrulAmbulatoriului de Specialitate;
- un post medic in specialitatea cardiol rgie in cadrul spitalului.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
- cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care doreste saconcureze,
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradulprofesional;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la ordin;- cazier judiciar;
- tFrtificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic sineoropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- asigurare de raspundere civila (malpraxis);
- copie xerox de pe certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul

in curs;
- copie carnet munca si adeverinta cu vechimea de la 01.01 .2011pana in prezent;
- copie carte identitate,certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz);
- CV;
- dovezi ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatile in care a activat si de

Colegiul Medicilor din Romania;
- chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 150 lei.
Tematica de concurs pentru fiecare specialitate in parte este afisata pe site-ul

Ministerului Sanatatii si la sediul unitatii.
Inscrierile se fac la Spitalul General CF Ploiesti in termen de 15 zile calendaristice de

la aparitia prezentului anunt, iar concursul va avea loc in perioada cuprinsa intre 31 de zile si
90 de zile de la publicarea in "Viata Medicala,'.

Persoana de contact: olteanu Luminita, tel: 02441593233. int.1 15.,,
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