MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ

NESECRET
Ex. unic

Centrul Medical de Diagnostic
şi Tratament Ambulatoriu Ploiești
Comisia de concurs

Nr. 1421788
din 01.07.2021

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obținute la concursul organizat în data de 01.07.2021, ora 15:00 de către Centrul
Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, 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 unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din
rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea
posturilor vacante
Tipul probei:

Nr.
crt.

TEST SCRIS (TIP GRILĂ)

Numele, inițiala tatălui și prenumele
candidatului /
Cod unic de identificare candidat
(numărul de înregistrare și data cererii de
participare la concurs)

Nota obţinută la
TESTUL SCRIS
(TIP GRILĂ) *

Observaţii*

1

1420903 din 10.06.2021

6,10
(șase și zece)

RESPINS

2

APETROAE Gh. ANDREEA-OANA

6,10
(șase și zece)

RESPINS

3

1420922 din 10.06.2021

5,80
(cinci și optzeci)

RESPINS

4

BOBESCU C. ALEXANDRA

6,10
(șase și zece)

RESPINS

-

NEPREZENTAT

5

CODREANU M. STELUȚA

6

1420915 din 10.06.2021

3,10
(trei și zece)

RESPINS

7

1420910 din 10.06.2021

9,40
(nouă și patruzeci)

ADMIS

8

1420908 din 10.06.2021

3,70
(trei și șaptezeci)

RESPINS

9

1420781 din 08.06.2021

9,40 (nouă și
patruzeci)

ADMIS
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Nr.
crt.

10

Numele, inițiala tatălui și prenumele
candidatului /
Cod unic de identificare candidat
(numărul de înregistrare și data cererii de
participare la concurs)
1420900 din 10.06.2021

Nota obţinută la
TESTUL SCRIS
(TIP GRILĂ) *

Observaţii*

4,30
(patru și treizeci)

RESPINS

*Se trec următoarele menţiuni: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", după caz.
VERIFICAT
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
ÎNTOCMIT
SECRETARUL COMISIEI DE
CONCURS

Data:

01.07.2021

Contestaţia se poate depune o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
la avizierul C.M.D.T.A. Ploiești, acestea soluţionându-se în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere.

Afişat la avizierul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești
în data de 01.07.2021, ora 19:45
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