MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ

NESECRET
Ex. unic

Centrul Medical de Diagnostic
şi Tratament Ambulatoriu Ploiești
Comisia de concurs

Nr. 1426242
din 18.11.2021

TABEL
cu rezultatele finale obținute la concursul organizat în data de 17.11.2021 de către Centrul Medical
de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, în vederea ocupării
a 2 posturi vacante de medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la poziţiile 56 și
233 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul
persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea
posturilor vacante, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor
TEST SCRIS (TIP GRILĂ)

Tipul probei:

Întrucât nu a fost înregistrată nicio contestație în termenul legal, respectiv până la data de 18.11.2021,
ora 1600, rezultatul final al concursului este:

Nr.
crt.

Structura pentru care candidează /
Numele și prenumele candidatului /
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 pentru Situații de
Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova și Școala Militară de Subofițeri de Pompieri
și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - poziția 56
1
1425550
NEPREZENTAT
2

1425640

-

NEPREZENTAT

3

1425604

6,70
(șaseșișaptezeci)

RESPINS

Centrul Medical Județean Harghita - Cabinete medicale de unitate - Jandarmi - poziția 233
1

1425556

7,90
(șapteșinouăzeci)

ADMIS

*Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7.00 (şapte).
**Se trec următoarele menţiuni: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", după
caz.
VERIFICAT
Președintele comisiei de concurs

ÎNTOCMIT
Secretarul comisiei de concurs

Data: 18.11.2021
Afişat la avizierul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești în data de
18.11.2021, ora 1605
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016!
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