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DIRECȚIA MEDICALĂ

ANUNŢ
privind candidații înscriși la concursul în vederea ocupării postului vacant de Ofițer specialist
principal I, la poziţia 69 din statul de organizare al Direcției Medicale, la Structura de securitate,
prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție, care îndeplinesc condiţiile legale,
criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant

Evaluarea psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, se va susţine în data de
22.12.2020, începând cu ora 08.00 şi va avea loc în corpul E din cadrul Institutului de Studii
pentru Ordine Publică al M.A.I., din Șos. Olteniței nr. 158-160, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti,
de către candidații înscriși în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NUME PRENUME CANDIDAT
BUCUR BOGDAN-MARIAN
DUICĂ FLORIN-ILIE
GÎSCAN NICOLAE-ADELIN
MARTIȘ NICUȘOR-CĂTĂLIN
NICOLAE IONUȚ-ALEXANDRU
SMEU ILIE-DĂNUȚ
ȘTEFAN DIANA-FLORENTINA
TIROI CRISTIAN-SORIN

La prezentarea pentru evaluarea psihologică, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate
şi pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră și mască de protecţie respiratorie.
Este interzis accesul candidaților la evaluarea psihologică cu telefonul mobil.
ATENȚIE !
Candidații care, la data programării comunicate prin prezentul anunț dețin aviz
psihologic (apt/inapt) aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice
pe care au susținut-o în cadrul unor proceduri de concurs în vederea ocupării unor posturi de
execuție vacante prin trecere în corpul ofițerilor de poliție, nu pot participa la o nouă evaluare.
Candidații care s-au înscris și la alte concursuri organizate de Direcția Medicală, prin
trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție, vor susține evaluarea psihologică
conform planificării stabilite pentru acele concursuri.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele reguli:
1. Menținerea distanțării sociale.
2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecţie respiratorie.
Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă. Purtatul măștii este
obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară
concursul.
3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu
dispensează de purtatul măștii.
4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație
din care să rezulte că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform
definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentrupersonalul-medico-sanitar).

Împut

