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            R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ  

                                
DIRECȚIA 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 

postului de agent de poliție la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției asigurare logistică integrată, 

prevăzut la poziția 355 din statul de organizare al direcției, comisia de concurs nu admite participarea la 

concurs a următorului candidat:  

Nr. 

crt. 

OPȚIUNE  

IDENTIFICARE 

PROCEDURĂ DE 

CONCURS  

OBSERVAȚII 

1.  Tudor Marius-Rojer 

- candidatul nu îndeplinește condiţiile de participare stabilite prin anunţul de 

concurs nr. 656744 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 nu a depus documente din care să reiasă că îndeplinește condiţiile de 

participare stabilite prin anunţul de concurs nr. 656744 din 28.06.2022, la cap. III - 

Cerințele postului, punctul 2 - " să aibă calificare în meseria de lăcătuș''; 

- avizul psihologic din care rezultă 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, prezintă ștersături/modificări care 

acoperă data examinării, respectiv data înregistrării. 

 

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”. 
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