ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 629296

DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ

din 22.11.2021

LISTĂ CANDIDAȚI
care nu îndeplinesc condiţiile de a participa la concursul organizat pentru
încadrarea postului vacant de agent de poliţie (casier) la Financiar,
poziţia 6 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
Nr.
crt.

CANDIDAT

Rezultat verificare

575187

Dosar incorect întocmit - documentul de studii depus la dosar
pentru certificarea cerinţei postului prevăzută la cap. III pct. 2 din
anunţul de concurs este incomplet - diploma de licenţă nu este
însoţită de suplimentul la diplomă, aşa cum prevede documentul
de studii

2.

575290

Dosar incorect întocmit - autobiografie incompletă (nu respectă
îndrumarul, în sensul că, nu există menţiuni cu privire la perioada
de activitate desfăşurată între anii 2005 - 2009 şi nici toate
menţiunile cu privire la rude care, potrivit îndrumarului, trebuiau
formulate şi pentru aceştia, nu numai pentru candidat);
inadvertenţe între datele furnizate în CV şi datele din
autobiografie referitoare la perioada în care a urmat cursurile
universitare; tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția
candidatului incomplet (lipsă părinţii soţiei); lipsă menţiuni
referitoare la stagiul militar obligatoriu

3.

RADU-HIRIDES ŞTEFAN

Dosar incorect întocmit - tabel nominal cu rudele candidatului și
soțul/soția candidatului incomplet (lipsă părinţii soţiei)

575374

Dosar incorect întocmit - CV incomplet, certificat de naștere soție
- ilizibil, autobiografie incompletă (lipsă mențiuni cu privire la
perioada 2011-prezent, lipsă date copii, părinţii soţiei, acord
pentru prelucrarea informaţiilor cu caracter personal în baza unor
prevederi abrogate), lipsă menţiuni referitoare la stagiul militar
obligatoriu

1.

4.

Conform art. 30 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, la concursurile
pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale,
criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, (...), respectiv cei ale
căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de
concurs.

