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NESECRET
Nr. 1183379
din 16.09.2019
Ex.unic

ERATĂ
la anunțul nr. 1182350 din 07.08.2019
Anunțului de concurs nr. 1182350 din 07.08.2019, se modifică după cum urmează:
.....................................................................................................................................................................
REGULI PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE
1. În vederea participării la concurs, după afişarea rezultatelor la testarea psihologică, candidaţii
declaraţi „apt” vor depune personal, la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu Ploiești - camera 105, etaj 3, până la data de 27.09.2019, ora 15.00, un dosar de
recrutare în volum complet, care va conţine următoarele documente:
a) un dosar plic din carton (pe coperta dosarului, candidatul va consemna cu majuscule
numele, prenumele și structura/postul pentru care candidează);
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului (diplomă de licenţă/echivalentă şi foaie matricolă; certificat/adeverință de
confirmare medic specialist, specialitatea medicină de familie, după caz), (vor fi
prezentate şi în original);
c) copia Certificatului de membru în Colegiul Medicilor din România; avizul anual privind
exercitarea profesiei de medic (vor fi prezentate şi în original);
d) copia asigurării de malpraxis medical, valabilă pentru anul în curs (va fi prezentată şi în
original);
e) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiului de cotizare şi/sau
alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în exercitarea
profesiei sau ocupaţiei şi dacă este cazul, ale livretului militar (vor fi prezentate şi în
original); Atenţie! Vechimea în muncă este perioada lucrată efectiv în baza unui
contract individual de muncă.
f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil,
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă (vor fi prezentate şi în original);
g) autobiografia redactată olograf (anexă) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi
soţul/soţia candidatului (anexă);
h) extras de pe cazierul judiciar (pentru obţinerea acestuia demersurile necesare vor fi
efectuate de către compartimentul Resurse Umane al Centrului Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu Ploiești în baza consimţământului expres al candidatului). Dacă în
dosarul de recrutare candidatul depune un certificat de cazier judiciar, în termen de
valabilitate, acesta va fi acceptat;
i) o fotografie color 9x12 cm;
j) fişa medicală-tip de încadrare în MAI (examinarea medicală se va realiza de către Centrul
Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești, iar fişa medicală, concluzionată
de acelaşi centru medical, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de
completare a dosarelor, respectiv 27.09.2019, ora 15.00);
k) declaraţie, pe propria răspundere din care să rezulte că persoana care candidează:
- nu are antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
j) persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de
recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal din
care să rezultate motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă şi gradul militar în
rezervă deţinut.
2. Pentru participarea la concurs agenţii de poliţie declaraţi „apt” la testarea psihologică vor
depune personal la sediul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești camera 105, etaj 3, până la data de 27.09.2019, ora 15.00, un dosar de recrutare, în volum complet,
care va conţine următoarele documente:
a) un dosar plic din carton (pe coperta dosarului, candidatul va consemna cu majuscule
numele, prenumele și structura/postul pentru care candidează).
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului
(diplomă de licenţă/echivalentă şi foaie matricolă; certificat/adeverință de confirmare medic
specialist, specialitatea medicină de familie, după caz), (vor fi prezentate şi în original);
c) copia Certificatului de membru în Colegiul Medicilor din România; avizul anual privind
exercitarea profesiei de medic (vor fi prezentate şi în original);
d) copia asigurării de malpraxis medical, valabilă pentru anul în curs (va fi prezentată şi în
original);
e) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiului de cotizare şi/sau alte
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în exercitarea profesiei
sau ocupaţiei şi dacă este cazul, ale livretului militar (vor fi prezentate şi în original);
Atenţie! Vechimea în muncă este perioada lucrată efectiv în baza unui contract individual
de muncă.
f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (vor fi
prezentate şi în original);
g) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității din care face parte candidatul, care
să ateste că:
- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art.
27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

........................................................................................................................................................

ATENŢIE! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv
27.09.2019, ora 15.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

........................................................................................................................................................
EXAMINAREA MEDICALĂ

......................................................................................................................................................
Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie
finalizată până la data limită de depunere a acestuia (27.09.2019, ora 15.00).

........................................................................................................................................................
Celelalte prevederi ale anunțului de concurs sus-menționat rămân neschimbate.
COMISIA DE CONCURS:

