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        R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

            INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

       INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ IAŞI 

                                                                                                                                                       
    Comisia de concurs        

 

Privind programarea la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu  

Ploiești în vederea evaluării medicale a candidaților care au fost declarați “Apt” la 

evaluarea psihologică din cadrul concursului organizat în data de 03.09.2022 pentru 

ocuparea celor 72 posturi de execuție vacante(69 – Ture Serviciu și 3 – S.C.T.F.), de 

agent de poliție, prin încadrare directă, prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului 

Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi 

 

 Candidații declarați “Apt” la evaluarea psihologică din cadrul  concursului pentru 

ocuparea celor 72 posturi de execuție vacante și care au deschis fișa medicală-tip de 

încadrare M.A.I. și au fost declarați “Apt” la evaluarea medicală efectuată de către 

medicul de la Centrul Medical Județean, se vor prezenta la Centrul Medical de 

Diagnostic și Tratament Ambulatoriu  Ploiești în vederea continuării examinării 

medicale, conform programărilor de mai jos: 

 

I. Candidații de pe raza jud.Botoșani și Suceava se vor prezenta la C.M.D.T.A. 

Ploiești în data de 12.10.2022. 

 

II. Candidații de pe raza jud.Vaslui, Iași și Neamț se vor prezenta la C.M.D.T.A. 

Ploiești în data de 20.10.2022. 

Candidaţii de pe raza jud.Iași, Vaslui și Neamț, după deschiderea fișei medicale-

tip de încadrare în M.A.I. prin grija Centrelor Medicale Județene Iași și Vaslui, vor avea 

în vedere următoarele aspecte: 

 

Vor face prin programare personală examenele de laborator (sânge și sumar de 

urină) necesare din fișa medicală-tip, la Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr.Iacob 

Czihac” –Iași –str.General Berthelot Henri Mathias nr.7-9, Iași(www.smuis.ro). 

Trebuie avut în vedere faptul ca programarea la Spitalul Militar Iași să fie făcută în 

timp util, pentru a putea primi rezultatele analizelor până la prezentarea cu ele la 

C.M.D.T.A. Ploiești (20.10.2022)!!!! 

 

 

III. Candidații de pe raza jud. jud.Galați se vor prezenta la C.M.D.T.A. Ploiești 

în data de 27.10.2022. 

  

Vă rugăm verificați zilnic site-ul unității pentru a vizualiza eventuale noi postări 

cu modificări/completări inopinate care vă privesc!!!  
 

COMISIA DE CONCURS 

  
Afişat la  avizierul unităţii în data de 05.10.2022, ora 12.30  

      N E S E C R E T     
                    

  
 

       


