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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 ofițer de poliție de la Serviciul reparații auto din cadrul Direcției Asigurare 

Logistică Integrată, prevăzut la poziția 1240 din statul de organizare al direciției, comisia de 

concurs nu admite participarea la concurs, deoarece au dosarul de recrutare incomplet/incorect 

întocmit, a următorilor candidați:  

 
Nr. 

Crt. 

Nume, prenume 

candidat/  

cod unic de 

identificare 

OBSERVAȚII 

1.  593546 

- diploma de inginer scanată incomplet (lipsește verso); 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656754 din 28.06.2022 (lipsă perioadă de 

activitate desfășurată între anii 2009-2011); 

- lipsă documente care să ateste vechimea în muncă la Camera 

Deputaților. 

2.  593602 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656754 din 

28.06.2022. 

3.  593528 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656754 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; de 

asemenea nu a făcut mențiunile nici pentru părinții acestuia). 

4.  593432 
- candidatul nu a depus la dosarul de recrutare documente care atestă 

vechimea în muncă. 

5.  593356 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656754 din 

28.06.2022. 

6.  593577 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656754 din 

28.06.2022. 

7.  593629 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656754 din 

28.06.2022. 

8.  593625 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656754 din 

28.06.2022. 
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9.  593623 

- lipsește declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 

recrutare (Anexa nr. 7 la anunţul de concurs nr. 656754 din 28.06.2022); 

declarația depusă la dosarul de recrutare vizează un alt concurs organizat 

de altă unitate.  

10.  

ROMAN 

GEORGE-

MĂDĂLIN 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656754 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; de 

asemenea nu a făcut mențiunile nici pentru părinții acestuia). 

11.  TUDOR IONUȚ 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656754 din 

28.06.2022; 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656754 din 28.06.2022 (candidatul nu a 

menţionat dacă părinții și soția acestuia au fost arestați, judecați sau 

condamnați, ori sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în 

executarea unei sancţiuni penale); 

- candidatul nu a depus la dosarul de recrutare declaraţia de confirmare a 

cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 7). 

12.  593630 

- încetează procedura de recrutare în conformitate cu prevederile art. 10 

alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

13.  
ȘTEFAN 

PETRE-VIOREL 

- încetează procedura de recrutare în conformitate cu prevederile art. 10 

alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

14.  593515 

- încetează procedura de recrutare în conformitate cu prevederile art. 10 

alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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”. 
 

          

 


