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

NESECRET
Nr. 1185807
din 25.11.2019
Ex.unic

ANUNȚ
privind planificarea la examinarea psihologică a candidaților înscriși la concursul organizat în data
de 17.12.2019 de Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat
Direcției Medicale, în vederea încadrării postului vacant de ofițer de poliție – medic dentist I la
Compartimentul Medicină și Tehnică Dentată, prevăzut la poziția 106 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 Centrului de Psihosociologie al M.A.I., din municipiul București, str.
Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, în data de 26.11.2019, ora 08.15, conform programării de
mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Numele (inițiala tatălui) şi prenumele candidatului

BORODESCU G.-B. GEORGIANA-MĂDĂLINA
PARASCHIV P. ELENA-DANIELA
POP M. NINA-ANDREEA
STOICA I. ALEXANDRA-IOANA
TUDORICĂ P. DANIELA-SORINELA

SCOP
OFIȚER
OFIȚER
OFIȚER
OFIȚER
OFIȚER

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.

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

