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A N U N Ț 
 

 

  Comisia de concurs, întrunită în data de 27.12.2021 pentru selecția dosarelor depuse de către 
candidați în vederea participării la concursul organizat în perioada 12.01.2022 – 17.01.2022 pentru 
ocuparea unui post vacant de REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT (perioadă nedeterminată) în 

cadrul Serviciului Evaluare si Statistica Medicala stabilește următorul rezultat al selecției dosarelor: 
 

Nr. Crt. Nr. cerere inscriere concurs Rezultatul selectiei dosarelor 

1 12445/14.12.2021 ADMIS 

2 12509/15.12.2021 ADMIS 

3 12582/16.12.2021 ADMIS 

4 12625/16.12.2021 ADMIS 

5 12652/17.12.2021 ADMIS 

6 12664/17.12.2021 ADMIS 

7 12674/17.12.2021 ADMIS 

8 12706/20.12.2021 ADMIS 

9 12748/20.12.2021 ADMIS 

10 12795/21.12.2021 ADMIS 

11 12812/21.12.2021 ADMIS 

12 12849/22.12.2021 ADMIS 

13 12850/22.12.2021 ADMIS 

14 12886/22.12.2021 ADMIS 

15 12896/23.12.2021 ADMIS 

16 12898/23.12.2021 ADMIS 

17 12899/23.12.2021 ADMIS 

18 12905/23.12.2021 ADMIS 

19 12906/23.12.2021 ADMIS 

 
 
 

     Candidatii declarați admiși în urma etapei de selecție a dosarelor se vor prezenta la prima 
probă a concursului (proba scrisă) în data de 12.01.2022 începând cu ora 10.00,  la sala de sedinte 
aflată în incinta Arhivei Spitalului Municipal Ploiești. 
       
 Precizăm faptul că la concursul sus-menţionat vor putea participa exclusiv: 

- persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi trecut 

minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

sau 

- persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 



sau 

- persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; 

sau 

 persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. 

        Cu ocazia accesului în incinta locaţiei în care are loc proba, se va verifica dovada că atât 
candidaţii, cât și celelalte persoane care participă la activitate, se află într-una din situaţiile care permit 
participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor (certificat 

printat şi dovada testului negativ RT-PCR sau a testului antigen negativ). 

              In acest scop, prezenta candidatilor la locul desfasurarii probei scrise/interviului este 
obligatorie cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei. 

              De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să poarte mască de protecţie, astfel încât să acopere 
nasul şi gura, pe toată durata prezenţei în locul desfăşurării probei. Pentru evitarea situaţiilor 

neprevăzute, candidaţii sunt obligaţi să aibă la ei o mască de protecţie, de rezervă. 

 

                                                                                               Secretar comisie,  
 
 
 

Afișat astăzi 27.12.2021 ora 12.30 


