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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 7 posturi de execuție vacante, de agent de poliție(specialitatea 

Secretariat), 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 7 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, în data de 13.10.2022. 

 

Candidaţii, după deschiderea fișei medicale-tip de încadrare în M.A.I. prin grija 

Centrului Medical Județean Iași , vor avea în vedere următoarele aspecte: 

 

Urmare a faptului că la Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr.Iacob Czihac” –Iași 

laboratorul de efectuare a analizelor de sânge și sumar urină devine neoperațional în 

perioada 11.10.2022-16.10.2022 (recalibrare echipamente) și pentru că sunt deja 

făcute foarte multe programări atât pentru analize destinate M.A.I. cât și M.Ap.N. în 

perioada rămasă disponibilă, în vederea examinării medicale a candidaților, Centrul 

Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu  Ploiești al M.A.I. a făcut 

următoarele precizări:  

 

 Candidații care nu au reușit să se programeze și să efectueze analizele de 

laborator (sânge și sumar urină) la Spitalul Clinic Militar de Urgență Iași au 

posibilitatea să le efectueze și la alte laboratoare din domeniul privat, cu condiția ca 

acestea să fie acreditate RENAR de către Ministerul Sănătății. 

 

 

  

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 10.10.2022, ora 14.00  

      N E S E C R E T     
                    

  
 

       


