MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC
ŞI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI
Comisia de concurs

LISTA

NESECRET
Ex. unic
Nr. 1426311
din 22.11.2021

CANDIDAȚILOR

care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării
postului vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, din cadrul
Centrului Medical Județean Bacău - Cabinete medicale de unitate - Jandarmi, prevăzut la poziția
122 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești,
subordonat Direcției Medicale, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat în vederea
ocupării postului vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, din cadrul
Centrului Medical Județean Bacău - Cabinete medicale de unitate – Jandarmi, prevăzut la poziția
122 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești
(subordonat Direcției Medicale), comisia de concurs nu aprobă participarea la concurs a
candidatului:

Nr.
crt.

1

Numele și prenumele
candidatului /
Codul unic de
identificare atribuit
candidatului

1425701

Motivare

DOSAR INCOMPLET
Candidatul nu a transmis următoarele documente:
➢ copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea
studiilor impuse de cerinţele postului - incomplete, respectiv:
- la diploma de bacalaureat nu a fost transmisă și foaia
matricolă parte a portofoliului educaţional;
- la certificatul de competențe profesionale absolvire școală
postliceală sanitară nu a fost transmisă și foaia matricolă parte a
portofoliului educaţional.

Persoanele care nu se regăsesc în lista de mai sus, îndeplinesc condițiile de participare și au
transmis dosarul de recrutare în volum complet și corect întocmit, motiv pentru care li s-a aprobat
participarea la concurs.
Aspectele sus-menționate au făcut obiectul analizei comisiei de concurs și au fost consemnate
în procesul-verbal nr. 1426270 din 19.11.2021.

COMISIA DE CONCURS:
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