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               R O M Â N I A 

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

           DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ  

                                     
DIRECŢIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 
                         COMISIA DE CONCURS 

        

 

 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU ÎNDEPLINESC  

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

           În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea a șase 

posturi vacante de agent I (conducător auto) la Serviciului exploatare auto din cadrul Direcției asigurare 

logistică integrată, prevăzute la pozițiile 990, 992, 993, 995, 999 și 1116 din statul de organizare al direcţiei, 

comisia de concurs nu admite participarea la concurs a următorilor candidați:  

NR. 

CRT. 

OPȚIUNE  

IDENTIFICARE 

PROCEDURĂ DE CONCURS  

OBSERVAȚII 

1.  593320  

- nu îndeplinește condiţiile de participare stabilite prin anunţul de concurs nr. 656731 din 28.06.2022, la 

cap. II - Criterii specifice, lit. c)  " prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi / 

sau vechimii în specialitate, dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente 

deţinute în rezervă'' (candidatul declară că este cadru militar la Serviciul de Protecție și Pază, având gradul 

de plutonier major, iar în eventualitatea declarării ''admis'' la concurs, încadrarea se va face conform, 

anunțului de concurs sus-menționat, prin încadrare directă, fapt care, raportat la vechimea în specialitate ce 

rezultă din documentele depuse la dosarul de recrutare, nu i-ar permite obținerea unui grad profesional, cel 

puțin echivalent cu gradul militar deținut); 

- copie  livret militar incomplet; 

2.  593331 
- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioade activitate desfășurate 02.12.2013-13.12.2014 și 28.06.2016-

04.06.2018); 

3.  593334 - autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioadă activitate desfășurată 03.07.2017-04.01.2022); 

4.  593347 

- diplomă de bacalaureat incompletă (scanată doar partea fața diplomei); 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioadă și informații studii gimnaziale, lipsă date tatăl soției); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (nu a completat date despre tatăl soției); 

5.  
MISU 

IULIAN-AUREL 

autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioadă ciclul gimnazial și candidatul nu a menţionat dacă a fost arestat, 

judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni 

penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. 

Aceleaşi menţiuni nu au fost făcute și la soţie şi părinţii); 

6.  593375 
- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioadă activitate desfășurată 2000-2003); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (lipsă semnătură candidat fila 2); 

7.  593376 

- candidatul nu îndeplinește condiţia de participare stabilită prin anunţul de concurs nr. 656731 din 

28.06.2022, la cap. II - Criterii specifice, lit. a),  acestuia încetându-i raporturile de serviciu în condiţiile 

art. 69 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (bază legală neconformă privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal); 

8.  
DRAGAN  

MARIUS-IRINEL 

- inapt medical în urma problemelor medicale înscrise pe adeverința medicală depusă; 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă informații despre copil/ frate și lipsă perioadă activitate desfășurată 2008-

16.04.2010); 

9.  NICULESCU IONUȚ - tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (nu a fost semnat și datat); 

10.  593396 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022(candidatul nu a menţionat dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în 

curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au 

constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni nu au fost făcute și 

la părinți și părinții soției); 

11.  
BOTEZATU 

 ADRIAN-FLORIN 

autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă menţiune dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat 

faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni nu au fost făcute și la 

soție/părinți și autobiografie nesemnată și nedatată); 

- nu a depus aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării (aviz psihologic deținere, posesie și folosire armă și muniție 

letală); 
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12.  593407 

candidatul nu a depus documente de vechime din care să rezulte că prin reîncadrare, potrivit nivelului 

studiilor şi / sau vechimii în specialitate, poate să dobândească cel puțin gradul profesional, echivalent cu 

cel gradul militar deținut în rezervă (candidatul declară că este subofițer, iar în eventualitatea declarării 

''admis'' la concurs, încadrarea se va face conform, anunțului de concurs nr. 656731 din 28.06.2022, prin 

încadrare directă); 

13.  
TATAR  

ALEXANDRU-IONUȚ 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022(candidatul nu a menționat facultatea absolvită, conform copiei depuse la dosarul de 

recrutare); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (candidatul nu s-a trecut în tabel); 

- nu a depus aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării (aviz psihologic deținere, port si uz armă și muniții  letale 

/neletale - în interes de serviciu); 

14.  593422 
- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022(candidatul nu a menționat toate datele despre tata/mama/soție/părinții soției); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (candidatul nu s-a trecut în tabel); 

15.  
ANGHEL  

STELIAN-PETRE 
- lipsă permis conducere; 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (lipsă grade rudenie); 

16.  
GHERGHELAȘ 

ADALBERT-LIVIU 
- nu a depus aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării; 

17.  
ANDREI  

CRISTINEL-EDUARD 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioade activitate desfășurate 2002-2004 și 2005-2008); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (candidatul nu a completat CNP personal); 

18.  593430 
- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioadă activitate desfășurată 2007-2016); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (lipsă date tata); 

19.  593471 
- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioade activitate desfășurate 2004-2006 și 2010 în prezent); 

20.  
DAN 

 TEODOR-AUGUSTIN 
-  autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (autobiografie tehnoredactată); 

21.  
CHELU 

 ADRIAN 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioadă activitate desfășurată 2009-2015, lipsă date personale 

tata/mama/frate); 

22.  
JUPÎNU  

PETRUȚ 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă perioade activitate desfășurate 2005-2008 și 2020 în prezent, lipsă menţiune 

dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea 

unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat 

hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni și pentru părinți, soție/părinții soției, autobiografie tehnoredactată); 

- tabel nominal cu rudele candidatului incomplet (lipsă date tatăl soției); 

- lipsă livret militar; 

- nu a depus aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării; 

23.  593482 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 

656731 din 28.06.2022 (lipsă menţiune completă dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs 

de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat 

faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză.); 

24.  
DEACONU 

 IOAN 
- nu a depus aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării; 

25.  593512 
- dosar de recrutare transmis după expirarea termenului stabilit în anunțul de concurs nr. 656731 din 

28.06.2022 

 

          Conform art. 30 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, ”La concursurile pentru 

ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice 

de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, (...), respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt 

complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs”. 

 

             

 

 

 

 

  


