MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC
ȘI TRATAMENT AMBULATORIU
PLOIEȘTI
COMISIA DE CONCURS

NESECRET
Nr. 1182617
din 19.08.2019
Ex.unic

ANUNȚ
privind planificarea la examinarea psihologică a candidaților înscriși la concursul organizat
în data de 03.10.2019 de Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești,
subordonat Direcției Medicale, în vederea încadrării postului vacant de agent de poliție la
structura Financiar-Contabilitate, prevăzut la poziția 9 din statul de organizare al unității,
prin încadrarea directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale
Potrivit comunicării Centrului de Psihosociologie al M.A.I., vă informăm că
examinarea psihologică a candidaților înscriși la concursul mai sus-menționat se va
desfășura la sediul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” CÂMPINA, din Municipiul
Câmpina, Bd. Carol I, nr.145, județul Prahova, în data de 20.08.2019, începând cu ora
10.00, astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele (inițiala tatălui) şi prenumele candidatului

BRÂNDUȘA R. IONUȚ-CRISTIAN
DINU M. CARMEN-LEONORA
MORARU C. ANCA
NICA I. ANDREEA-ROXANA
NICOLAE V. RALUCA-ELENA
OANĂ I. ELENA-DANIELA
PANTEA I. IONELA-IZABELA

SCOP
AGENT
AGENT
AGENT
AGENT
AGENT
AGENT

Candidații se vor prezenta cu actul de identitate valabil și instrumente de scris cu
pastă/cerneală de culoare albastră.
Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va
organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă
a paginii de Internet www.mai.gov.ro, Secțiunea – Carieră – Anunțuri (la Anunțul de
concurs postat inițial) sau consultarea avizierului Centrului Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu Ploiești, din Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova.
Candidații nu vor putea solicita o reprogramare.
Rezultatele la examinarea psihologică vor fi publicate pe pagina de internet a
Ministerului Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secțiunea – Carieră – Anunțuri (la
Anunțul de concurs postat inițial) și la avizierul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament
Ambulatoriu Ploiești, din Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova.
Pentru ceilalți candidați înscriși la acest concurs care nu se regăsesc în tabelul de mai
sus nu este necesară susținerea examinării psihologice întrucât au fost testați anterior, având
avize psihologice valabile.
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