MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ

NESECRET
Ex. unic

Centrul Medical de Diagnostic
şi Tratament Ambulatoriu Ploiești
Comisia de concurs

Nr. 1425051
din 19.10.2021

TABEL
cu rezultatele obținute la concursul organizat în data de 19.10.2021, de către Centrul Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, în vederea ocupării a
4(patru) posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, prevăzute la
poziţiile 47, 122, 285 și 314 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:

TEST SCRIS (TIP GRILĂ)
Structura pentru care candidează /

Nr.
crt.

Codul unic de identificare atribuit
candidatului (numărul de înregistrare al
cererii de participare la concurs)

Nota finală obţinută
la TESTUL SCRIS
(TIP GRILĂ)

Observaţii

Asistență medicală primară - Asistență medicală de unitate - Inspectoratul de Poliție Județean
Prahova - poziția 47
1

1424229

9,40
(nouășipatruzeci)

2

1424230

-

3

1424233

7,60
(șapteșișasezeci)

4

1424156

7,30
(șapteșitreizeci)

NEPREZENTAT

Centrul Medical Județean Suceava - Cabinete medicale de unitate - Situații de urgență –
poziția 285
1

1424225

7,60
(șapteșișasezeci)

2

1424157

8,50
(optșicincizeci)

Centrul Medical Județean Vrancea - Cabinete medicale de unitate - Situații de urgență poziția 314
1

1424173

5,80
(cincișioptzeci)
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Structura pentru care candidează /
Nr.
crt.

Codul unic de identificare atribuit
candidatului (numărul de înregistrare al
cererii de participare la concurs)

2

1424171

Nota finală obţinută
la TESTUL SCRIS
(TIP GRILĂ)

Observaţii

7,00
(șapte)

Observații:

Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7.00 (şapte), iar nota finală reprezintă nota
obținută la proba de concurs.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris (tip grilă), poate formula contestaţie, o
singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea la avizierul unității a Tabelului cu rezultatele
obținute la concurs.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Contestaţiile se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti - resurse.cmdta.ph@mai.gov.ro.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris (tip grilă) este definitivă.
Rezultatul la contestaţii, precum și Tabelul cu rezultatele finale ale concursului se comunică
candidaților prin afişarea la avizierul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
Ploiești şi prin publicarea pe pagina de internet www.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri carieră (la
Anunţul de concurs postat iniţial).

VERIFICAT
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
ÎNTOCMIT
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

Data:

19.10.2021

Afişat la avizierul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești
în data de 19.10.2021, ora 1815
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