ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr. 1189059

DIRECȚIA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC
ȘI TRATAMENT AMBULATORIU
PLOIEȘTI

din 07.05.2020
Exemplar unic

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020
pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile
Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de
urgență pe teritoriul României și Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată),
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției
Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, următoarele posturi de
personal contractual - muncitor calificat IV-I, prevăzute la pozițiile 31 și 32 din statul de
organizare al unității, astfel:
- muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze), poz.31;
- muncitor calificat IV-I (zugrav), poz.32.
În vederea angajării, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele
condiţii:
Condiţii generale:
- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunosc limba română, scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea
postului vacant;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face
incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
Pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze):
- studii de specialitate: minim studii gimnaziale;
- cursuri/programe de perfecţionare/specializare: calificare în meseria de instalator instalații tehnicosanitare și de gaze
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- autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel
“Secret de serviciu” (se obține după numirea în funcție a titularului)
- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical și „apt” din punct de vedere psihologic pentru
ocuparea postului.
- nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.
Pentru postul de muncitor calificat IV-I (zugrav):
- studii de specialitate: minim studii gimnaziale;
- cursuri/programe de perfecţionare/specializare: calificare în meseria de zugrav
- autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel
“Secret de serviciu” (se obține după numirea în funcție a titularului)
- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical și „apt” din punct de vedere psihologic pentru
ocuparea postului.
- nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.

Încadrarea în trepte profesionale se va face în funcție de vechimea în meserie (instalator
instalații tehnico-sanitare si de gaze, respectiv zugrav) raportată la prevederile fișelor de post, astfel:
- pentru muncitor calificat IV - până la 3 ani
- pentru muncitor calificat III - între 3 - 6 ani
- pentru muncitor calificat II - între 6 - 9 ani
- pentru muncitor calificat I - peste 9 ani
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de recrutare:
a) cererea de înscriere adresată directorului Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
Ploiești (conform modelului ataşat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
/ profesie / ocupație și/sau în specialitatea studiilor prevăzute în fișa postului;
e) o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, care să cuprindă
antecedentele medicale personale semnificative și care să ateste că starea de sănătate este
corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată de către medicul de familie al
candidatului;
g) un aviz de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din
România, prin care să se ateste cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor
supuse autorizării;
h) curriculum vitae, model Europass (conform modelului ataşat);
i) autobiografia și tabelul nominal cu rudele (conform modelului ataşat);
j) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului
ataşat);
k) declarație pe proprie răspundere că nu a luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare
cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și că nu a călătorit în ultimele 2 luni în afara teritoriului național,
nu se află în izolare la domiciliu sau în carantină;
l) copii ale documentelor de stare civilă: certificat de naştere personal, certificat de căsătorie, certificat
de naştere soţie/soţ şi al fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, după
caz;
m) copia livretului militar, dacă este cazul.
Pagina 2 din 9

NOTĂ: Evaluarea psihologică se realizează de către psihologi din cadrul Centrului de
Psihosociologie al M.A.I., doar pentru persoana selecționată, anterior încadrării.
NOTĂ: Întocmirea fișei de aptitudine se face doar pentru persoana selecționată, în cel mai
scurt timp de la încadrare, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 355/20071 și Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 291/20112.
Data limită până la care se pot depune dosarele de recrutare este 11.05.2020, ora 12.00.
Persoanele care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice menționate în prezentul anunț și
al căror dosar de recrutare este complet și corect întocmit, vor susține un interviu în data de
12.05.2020, la sediul C.M.D.T.A. Ploiești, din Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova.
Atenție!
Documentele din dosarul de recrutare se trimit exclusiv în format electronic, pe adresa
de e-mail cmdta.ploiesti@mai.gov.ro, urmând ca persoana selecționată să prezinte documentele în
original, pentru confruntare, la încadrare.
ATENȚIE! Prezentarea candidaților, precum și desfășurarea întregii proceduri se vor realiza cu
respectarea măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus
(SARS-CoV-2).
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/575.680, interior 28506.

privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, cu
modificările și completările ulterioare
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ANEXA nr. 1

Domnule director,

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui
____________________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de
___________________ în localitatea _____________________________________ judeţul/sectorul
________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria
_____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP
____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________,
judeţul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____,
apartament ____, absolvent(ă) al(a) _________________________________________________
___________________________________________________ forma de învăţământ ___________,
sesiunea __________________, specializarea _________________________________ de profesie
________________________________, salariat(ă) la_____________________________________
_______________________________________________________________________________,
starea civilă __________________, cu serviciul militar ________________, la arma
______________, trecut în rezervă cu gradul________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procedura organizată de Centrul Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, în vederea ocupării fără concurs,
pentru o perioadă determinată de 6 luni, a funcţiei de personal contractual - muncitor calificat
IV-I din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat
Direcției Medicale, prevăzută la poziţia _______ din statul de organizare al unităţii.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016! pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Semnătura _________________

Data ______________
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ANEXA nr. 2
Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal
de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări.
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior); locul şi data naşterii (ziua, luna,
anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul - indicându-se denumirea actuală a localităţilor),
prenumele părinţilor, domiciliul, cetăţenia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel;
profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată: Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe
perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv
întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor în care
şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada,
arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 - 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele,
când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la
soţie/ soţ şi părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul - în interes de serviciu sau personal
- în ce ţări, perioada.
3. Date despre rude:
a) Date despre părinţii, soţia/ soţul, fraţii/ surorile candidatului - numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia
actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
b) Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) Pentru părinţii soţiei/ soţului, fraţii/ surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele
prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior. În încheierea autobiografiei se va menţiona: “Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau
şi o semnez, asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor”.

Semnătura________________

Data_____________
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ANEXA NR.3
TABEL NOMINAL cu rudele și soțul/soția
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(nume purtat anterior)

Gradul
de rudenie

0

1

2

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia/
Profesia/
Funcția

3

4

5

___ . ___ . ___

1

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

C.N.P.

____________
judeţ (sector)

mama _________

___ . ___ . ___

2

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________
*C.N.P.

judeţ (sector)

mama _________

___ . ___ . ___

3

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

*C.N.P.

____________
judeţ (sector)

mama _________

___ . ___ . ___

4

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

*C.N.P.

____________
judeţ (sector)

mama _________

___ . ___ . ___

5

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

*C.N.P.

____________
judeţ (sector)

mama _________

___ . ___ . ___

6

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________
*C.N.P.

judeţ (sector)

mama _________

candidatului1

Locul de muncă
(adresă/telefon)

Date privind domiciliul (a se
completa corect şi complet)

6

7

Consimt la
prelucrarea datelor cu
caracter personal potrivit
Regulamentului (UE)
679/2016

8

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..
localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..
localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..
localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..
localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..
localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

Semnătura candidat
_______________________

Data _____________
____________________

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 679/2016. În situația în care rudele menționate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-și da exprima
consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 679/2016.
1
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ANEXA nr. 4
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Domnule director,

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica)
lui ______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de
_________________ în localitatea _____________________________, judeţul/sectorul
________________ CNP __________________________ posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria
_______ nr. ____________________, eliberat(ă) de __________________________________,
la data de ____________, în calitate de candidat pentru încadrarea, fără concurs, pe o perioadă
determinată de 6 luni, pe postul de personal contractual - muncitor calificat IV-I din cadrul
Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției
Medicale, prevăzut la poziţia _______ din statul de organizare al unităţii, declar pe propria
răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care
le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau
care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia
în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din
care fac parte.
Sunt de acord cu verificarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine medicală. Am fost
informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări de specialitate, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi
înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 679/2016! pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă
_________________________ (se scrie motivul - la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art.
______ alin. (____) din Legea nr. ________/_______.
Declar faptul că, în situația în care, după încadrare, în urma verificărilor realizate, se va
realiza neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală sau/și a cerințelor de conduită, îmi vor
înceta raporturile de muncă.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.
Semnătura _________________

Data _____________
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ANEXA NR. 5

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon

Fix:

Fax(uri)

(rubrică facultativă)

Mobil:

E-mail(uri)
Naţionalitate

Data naşterii

(ziua, luna, anul)

Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă)

Experienţa profesională

Perioada

Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională
relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare

Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
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Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprima
re scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Anexe

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul
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