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LISTA CANDIDAȚILOR  CARE NU POT PARTICIPA LA CONCURSUL 
 organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofițer principal I la Serviciul Tehnologia Informației, 
Monitorizare, Evidență Asistați și Statistică Medicală, prevăzut la poziția 63 din statul de organizare al 

Direcției Medicale, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție, 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.  
933666 

08.07.2022 

- Nu îndeplinește condiția menționată în fișa postului - să fie absolvent de 
studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în unul din domeniile: 
inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; 
calculatoare și tehnologia informației; ingineria sistemelor; informatică; 
- Nu s-a prezentat la data stabilită în anunțul nr. 933724 din 12.07.2022 
publicat pe pagina de internet https://dm.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri 
carieră Direcţia Medicală, pentru susținerea evalurării psihologice. 

2.  
933571 

07.07.2022 

Nu îndeplinește condiția menționată în fișa postului - să fie absolvent de 
studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în unul din domeniile: 
inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; 
calculatoare și tehnologia informației; ingineria sistemelor; informatică. 

3.  
933650 

08.07.2022 

- Nu îndeplinește condiția menționată în fișa postului - să fie absolvent de 
studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în unul din domeniile: 
inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; 
calculatoare și tehnologia informației; ingineria sistemelor; informatică; 
- Conform Avizului psihologic nr. 4672463/1 din 20.07.2022 înaintat de 
Centrul de Psihosociologie prin adresa nr. 4672463 din 20.07.2022 și 
înregistrată la Direcția Medicală cu nr. 990605 din 25.07.2022, acesta a 
fost declarat „Inapt” la evaluarea psihologică susținută, pentru ocupare post 
de ofiţer de poliţie, în data de 19.07.2022 la sediul Centrului de 
Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, strada Maria 
Ghiculeasa nr. 47, sector 2.  A fost informat cu privire la inaptitudine prin 
Anunţul nr. 990643 din 27.07.2022 publicat pe pagina de internet 
https://dm.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri 
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