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LISTA CANDIDAȚILOR  

CARE NU POT PARTICIPA LA CONCURSUL 
 

organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofițer specialist principal I la compartimentul Aparatură 

Medicală, prevăzut la poziția 56 din statul de organizare al Direcției Medicale, prin încadrare directă ca ofițer de 

poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea 

postului vacant. 

 

Nr. 

Crt. 

Numărul de înregistrare 

și data cererii de 

participare la concurs 

Motivare 

1.  
933495 

05.07.2022 

 Nu a transmis documente din care să reiasă îndeplinirea condiției 

prevăzută în Anunţul nr. 933367 din 30.06.2022 la REGULI 

PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS ŞI CONŢINUTUL 

DOSARULUI DE RECRUTARE - pct. I lit. c) “copii ale 

documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de licență sau echivalentă însoțită de 

foaia matricolă/supliment descriptiv/supliment la diplomă - scanate 

față-verso); se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste 

documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la 

finalizarea studiilor (termenul de valabilitate al adeverinței de studii 

se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării 

adeverinței de către instituția de învățământ). 

 Avizul psihologic transmis nu respectă condiția prevăzută în Anunţul 

nr. 933367 din 30.06.2022 la REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA 

CONCURS ŞI CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE - 

pct. I lit. l) „ să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi 

folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat 

în condiţiile legii”. 

 Nu a transmis declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării 

condiţiilor de recrutare. 

  Declaraţie pe propria răspundere (redactată olograf) transmisă nu 

respectă condiția prevăzută în Anunţul nr. 933367 din 30.06.2022 la 

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS ŞI 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE - pct. I lit. n) 

întrucât nu se menţionează că persoana care candidează “nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin 

lege”. 

 

Nesecret 

Bucureşti 
 

Nr.  934735 

Din 16.08.2022 

Ex.           unic       



Nr. 

Crt. 

Numărul de înregistrare 

și data cererii de 

participare la concurs 

Motivare 

2.  
933867 

18.07.2022 

 Nu îndeplinește condiția menționată în fișa postului - studii 

superioare de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I 

de studii în domeniul ştiinţe inginereşti aplicate, specializările: 

inginerie medicală, echipamente şi sisteme medicale sau 

biomateriale şi dispozitive medicale. 

 

 

Preşedintele comisiei de concurs: 
 

 

 

 

 

 


