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

LISTA

NESECRET
Ex. unic
Nr. 1.415.619
din 05.01.2021

CANDIDAȚILOR

care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a două
posturi vacante de Asistent medical I, specialitatea medicină generală, la Centrul Medical
Județean Neamț și Centrul Medical Județean Vaslui, prevăzute la pozițiile 268 și 302 din statul de
organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești (subordonat
Direcției Medicale), prin încadrare directă
Nr.
crt.

Codul unic de identificare
atribuit candidatului

Structura pentru
care candidează

1

Cod unic: 1196810

Centrul Medical
Județean Neamț

2

Cod unic: 1196858

Centrul Medical
Județean Neamț

3

Cod unic: 1196874

Centrul Medical
Județean Vaslui

Motivare
Dosar incomplet. Candidatul nu a
depus la dosarul de recrutare:
- documente doveditoare din care să
reiasă concret îndeplinirea condiției
menționate în fișa postului: vechime în
specialitatea
studiilor
necesare
exercitării funcției/exercitarea profesiei
sau ocupației - minimum 6 luni ca
asistent medical generalist /minimum 6
luni ca asistent medical generalist.
Dosar incomplet. Candidatul nu a
depus la dosarul de recrutare:
- avizul psihologic din care să rezulte
aptitudinea privind deţinerea, portul şi
folosirea armelor şi muniţiilor letale sau
neletale supuse autorizării, emis cu cel
mult 6 luni anterior derulării selecţiei,
de către un psiholog autorizat pentru
efectuarea unor astfel de examinări,
atestat în condiţiile legii.
Dosar incomplet. Candidatul nu a
depus la dosarul de recrutare:
- avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei;
- documente doveditoare din care să
reiasă concret îndeplinirea condiției
menționate în fișa postului: vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției/exercitarea profesiei
sau ocupației - minimum 6 luni ca
asistent medical generalist /minimum 6
luni ca asistent medical generalist;
- declaraţie, pe propria răspundere din
care să rezulte că persoana care
candidează:
- nu are antecedente penale, cu
excepţia situaţiei când a intervenit
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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.
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