MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC
ŞI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI
Comisia de concurs
E R A T Ă

NESECRET
Ex. unic
Nr. 1421496
din 23.06.2021
LA

LISTA CANDIDAȚILOR
care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a 2(două)
posturi vacante de Agent I la structura Financiar-Contabilitate, prevăzute la poziţiile 9 și 10 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 posturilor vacante
În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat în vederea
ocupării a 2(două) posturi vacante de Agent I la structura Financiar-Contabilitate, prevăzute la
poziţiile 9 și 10 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 următorilor candidați:
Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului / Codul unic de
identificare atribuit candidatului

1

1420773 din 08.06.2021

2

MIRONICĂ D. CĂTĂLINA

3

1420875 din 09.06.2021

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 diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă;
 la diploma de master nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă.
- consimțământ informat (conform modelului anexat la
anunțul de concurs - Anexa nr. 4).
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 diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă.
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;
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Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului / Codul unic de
identificare atribuit candidatului

4

POPESCU V. ELENAMARINELA

5

1420902 din 10.06.2021

6

1420911 din 10.06.2021

7

MÎNZALĂ L. ȘTEFANIAIULIA

8

DIACONU N. CORINAVALENTINA

Motivare
 la diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă;
 la diploma de master nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă.
DOSAR INCOMPLET
Candidatul nu a transmis următoarele documente:
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi
specializarea studiilor impuse de cerinţele postului incomplete, respectiv:
 lipsă diploma de bacalaureat și foaia
matricolă parte a portofoliului educaţional;
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.
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 diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă;
- declarația pe proprie 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.
DOSAR INCOMPLET
Candidatul nu a transmis următorul document:
- 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 transmis următoarele documente:
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi
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Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului / Codul unic de
identificare atribuit candidatului

9

RĂDUȚĂ C. ȘTEFANIALILIANA

10

BOZIANU S. MIHAI-EUGEN

Motivare
specializarea studiilor impuse de cerinţele postului incomplete, respectiv:
 la diploma de bacalaureat nu a fost transmisă și
foaia matricolă parte a portofoliului educaţional;
 la diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă;
 la diploma de master nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă
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 diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă.
DOSAR INCOMPLET
Candidatul nu îndeplinește condițiile de studii pentru
ocuparea postului scos la concurs prevăzute în fișa
postului și în anunțul de concurs:
 nu este absolvent de studii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat în domeniul economic
(este absolvent cu diplomă de bacalaureat în
profilul Tehnic, specializarea Tehnician în
construcții și lucrări publice)
 nu a transmis documente din care să reiasă că
a absolvit cursuri de specializare / perfecționare
/ alte cursuri în domeniul economic.
 din diploma de licență transmisă reise că este
licențiat în Științe administrative.
Candidatul nu a transmis următoarele documente:
- 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;
- fotografie;
- declarația pe proprie 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.
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Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului / Codul unic de
identificare atribuit candidatului

11

VÎRGHILEANU V. MARIA

12

SĂNDEANU N. IULIANA

13
14

15

CIUJDEL V. CARMENMIHAELA
GHEORGHE A. ELENACARMEN

LILEA A. ANDREEAALEXANDRA

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.
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 diplomă de licență nu a fost transmis și
suplimentul la diplomă;
- Adeverința medicală nr. 4080 din 14.06.2021, eliberată
de medicul de familie, conform modelului prevăzut în
O.m.a.i. nr. 105/2020, nu a fost completată de către
acesta, în sensul că nu a precizat dacă aceasta se află/nu
se află în evidență sau sub observație cu: antecedente
personale patologice, respectiv cu boli neuropsihice
(acute sau croncie) și în mod distinct toxicomaniile
(inclusiv alcoolismul etc.), și nici nu a consemnat
statusul clinic sănătos DA/NU - informații în baza
cărora, medicul de unitate al C.M.D.T.A. Ploiești, să
poată efectua analiza datelor medicale în acord cu
baremul medical.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
DOSAR INCOMPLET
Candidatul nu a transmis următoarele documente:
 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.
 declarația pe proprie 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
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Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului / Codul unic de
identificare atribuit candidatului

16

BURTICĂ P. TIBERIUPETRE

17

1420874 din 09.06.2021

18

FARCAȘ GH. CRISTINA

19

1420907 din 10.06.2021

20

MOISE D. RAMONAMARILENA

21

1420914 din 10.06.2021

22

1420933 din 10.06.2021

23

1420935 din 10.06.2021

24

1420936 din 10.06.2021

25

IONIȚĂ A. NICOLETA

26
27

POPESCU C. DANIELAFLORINA
BAICU N. GABRIEL
1420946 din 10.06.2021

28

1420947 din 10.06.2021

29

1420779 din 08.06.2021

30

IONIȚĂ GH. MIRELAMAGDALENA

31

CERNAT M. ALEXANDRA
GEORGIANA

32

CONSTANTIN I. LARISA

Motivare
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.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
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.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere și C.V.
Nu a depus dosarul de recrutare, doar cererea de
înscriere.
Nu îndeplinește cerința de la punctul 4, litera A.
Condiții legale, din anunțul de concurs, respectiv să fie
apt din punct de vedere medical.
Cererea de înscriere la concurs transmisă este
neconformă, întrucât nu respectă modelul din anunțul de
concurs, aceasta fiind specifică unui concurs organizat
de către Direcția Asigurare Logistică Integrată din
M.A.I.
Cererea de înscriere la concurs a fost transmisă după
data și ora precizate în anunțul de concurs (10.06.2021,
ora 16:00), respectiv, în data de 10.06.2021 ora 17:58.
Cererea de înscriere la concurs a fost transmisă după
data și ora precizate în anunțul de concurs (10.06.2021,
ora 16:00), respectiv, în data de 10.06.2021 ora 18:24.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016!
NESECRET

Pagina 5 din 6

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. 1421377 din 18.06.2021.
Rectificarea Listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul sus
menționat, înregistrată cu nr. 1421432 din 22.06.2021 s-a realizat în vederea îndreptării erorii
materiale apărute la preluarea motivărilor din procesul verbal de analiză nr. 1421377 din
18.06.2021 pentru candidații prevăzuți în tabelul de mai sus la nr.crt. 15 și 24, corecte fiind
mențiunile din prezenta listă.

COMISIA DE CONCURS
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