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ANUNŢ

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești (C.M.D.T.A.
Ploiești), subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează
concurs, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor
Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale Ordinelor ministrului sănătății nr. 1470/2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar și nr.
869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din
unităţile sanitare publice, precum şi funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de
compartiment din unităţile sanitare fără paturi respectiv a funcţiei de farmacist şef în unităţile
sanitare publice cu paturi, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind
activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările
ulterioare, și ale Procedurii PS-001-D M-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și
responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea
personalului contractual în unitățile M.A.I., prin recrutare din sursă externă, în vederea
încadrării postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea NEUROLOGIE,
personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de la Compartimentul Asistență Medicală de
Specialitate - Neurologie, prevăzut la poziția 79 din statul de organizare al unității.
Condiţiile pe care le oferă C.M.D.T.A. Ploiești sunt cele specifice unităţilor medicale
din România.
La concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea
neurologie se pot prezenta medici specialiști cu drept de liberă practică confirmaţi în
specialitatea neurologie, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
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Condiții generale:
au cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
cunosc limba română, scris şi vorbit;
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
au capacitate deplină de exerciţiu;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (verificările
privind starea de sănătate medicală sunt efectuate de structurile de specialitate ale
Ministerului Afacerilor Interne);
îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime și condițiile specifice pentru
ocuparea postului vacant;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea;
să fie declarați ”apt” din punct de vedere psihologic pentru funcția scoasă la concurs
(evaluarea psihologică va fi efectuată în cadrul C.M.D.T.A. Ploiești);
să fie declarați ”apt” la examinarea medicală efectuată în cadrul structurilor abilitate ale
Ministerului Afacerilor Interne.
Condiții specifice:
studii de specialitate: să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată sau studii
superioare de licență în domeniul sănătate, specializarea medicină;
cursuri/programe de perfecţionare/specializare: studii de rezidențiat cu obținerea
certificatului de confirmare medic specialist în specialitatea neurologie;
autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate/certificat de securitate nivel Secret
de serviciu (se obține după numirea în funcție);
- certificat de membru al Colegiului Medicilor;
- aviz anual privind exercitarea profesiei de medic;
- asigurare de malpraxis medical;
- certificat de confirmare medic specialist în specialitatea neurologie.
vechime în muncă - nu este cazul
vechime în specialitate - nu este cazul

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
- cerere adresată directorului C.M.D.T.A. Ploiești în care se menţionează postul pentru
care doreşte să candideze;
- copia diplomei de medic sau a diplomei de licenţă în medicină (însoțită, după caz, de
supliment descriptiv/supliment la diplomă/foaia matricolă);
- copia certificatului de confirmare medic specialist în specialitatea neurologie;
- copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor;
- copia avizului privind exercitarea profesiei de medic;
- copia asigurării de malpraxis medical;
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- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
prevăzute la art. 455 alin.1 lit. e) sau f) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (republicată);
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr. 3 la Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015;
- cazierul judiciar (în termen de valabilitate);
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (în termen de valabilitate);
- chitanţa de plată a taxei de concurs - 150 lei;
- curriculum-vitae model Europass;
- recomandare de la ultimul loc de muncă (trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei);
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă;
- copii ale carnetului de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente
doveditoare care să ateste vechimea în muncă1 şi în specialitatea studiilor;
- autobiografie (redactată olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
- 3 fotografii tip B.I., 2 fotografii color 9/12 cm;
- dosar cu şină;
- avizul psihologic.
Anterior probelor de concurs, candidaţii vor susţine evaluarea psihologică la o dată care
va fi anunţată în timp util prin afișarea la avizierul C.M.D.T.A. Ploiești, precum şi prin
postarea pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro Secțiunea - Carieră - Anunțuri (la Anunțul de concurs postat inițial).
Avizul psihologic eliberat de către psihologul de unitate al C.M.D.T.A. Ploiești se va
introduce în dosarul de recrutare al candidatului de către secretarul comisiei de concurs.
Copiile actelor solicitate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul.
Înscrierile la concurs se fac la sediul C.M.D.T.A. Ploiești în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării anunţului în Revista “Viața Medicală”, afișării la avizierul
C.M.D.T.A. Ploiești, şi postării pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne,
respectiv www.mai.gov.ro - Secțiunea - Carieră – Anunțuri.
Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la
publicarea anunţului, dată care va fi anunțată prin afișarea la avizierul C.M.D.T.A. Ploiești,
precum şi prin postarea pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv
www.mai.gov.ro - Secțiunea - Carieră - Anunțuri (la Anunțul de concurs postat inițial).
Dosarele de concurs se depun la sediul C.M.D.T.A. Ploiești, parter, camera 14 Secretariat, situat în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova.
Conform art.16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, munca
prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Pentru perioadele de activitate
ulterioare datei de 01.01.2011, candidații vor depune la dosar adeverințe de vechime eliberate de angajator, conform
prevederilor legale în vigoare.
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Contestaţia privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2(două) zile lucrătoare
din momentul afişării, directorului C.M.D.T.A. Ploiești, stabilindu-se un termen de 2 (două)
zile lucrătoare pentru soluţionare.
Tematica de concurs este cea corespunzătoare gradului profesional şi specialităţii
postului vacant, care se găseşte pe site-ul Ministerului Sănătăţii la adresa www.ms.ro Concursuri.
Concursul se desfăşoară la sediul C.M.D.T.A. Ploiești, situat în Municipiul Ploiești,
strada Ghimpați nr.1-3, județul Prahova şi va consta în susţinerea următoarelor probe:
- probă scrisă
- probă clinică sau practică
La punctajele obţinute în urma promovării probelor de mai sus se va adăuga punctajul
rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor
depuse de candidaţi la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr.3 la Ordinul M.S. nr.
869/2015.
Înaintea susţinerii probelor specificate mai sus, candidaţii vor semna de luare la
cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice.
Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la
anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, proba clinică sau practică, iar comisia de concurs
are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea
contestaţiei.
În urma susţinerii tuturor probelor, vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut un
punctaj minim de 120 de puncte, din care minim 60 de puncte să fie obţinute la proba scrisă a
examenului de specialitate prevăzut la litera A, pct. 2 din anexa nr.2 la Ordinul M.S. nr.
869/2015.
Rezultatul concursului se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la terminarea
concursului.
După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în
termen de două zile lucrătoare la sediul C.M.D.T.A Ploiești, sub sancţiunea decăderii din acest
drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia
de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.
În data de 03.12.2020 au fost efectuate demersuri pentru publicarea anunţului de concurs
în ziarul “Viaţa Medicală”.
Fişa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii la care este arondat
C.M.D.T.A. Ploiești, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de
muncă pentru care se organizează concursul şi a optat candidatul, va fi depusă la dosarul de
concurs până cel târziu cu 2 (două) zile înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Formularele privind cererea de înscriere la concurs, declaraţia de confirmare a
cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, curriculum vitae, îndrumarul de completare
al autobiografiei și tabelul nominal cu rudele candidatului sunt anexate prezentului anunț.
Informaţii/relaţii suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00 - 15.00, la
telefon 0244 575 680, interior 28506.
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Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Ministerului
Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri carieră (la Anunţul de
concurs postat iniţial), precum şi avizierul unităţii organizatoare, întrucât comunicarea
informaţiilor ulterioare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.
ATENȚIE!
În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de
coronavirus - SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele
reguli:
1. Menținerea distanțării sociale.
2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecţie
respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă.
Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în
care se desfășoară concursul.
3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera
nu dispensează de purtatul măștii.
4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o
declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă
simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborate
de CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medicosanitar).
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din
motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în
timp util pe pagina de internet www.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri carieră (la Anunţul
de concurs postat iniţial).
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