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LISTĂ CANDIDAȚI 
care nu îndeplinesc condiţiile de a participa la concursul organizat pentru încadrarea directă 

a posturilor vacante de agent de poliţie din cadrul structurii Financiar - Biroul salarii 

prevăzute la poziţia 14 şi la poziţia 15 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

1.  593558 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656740 

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). 

2.  593580 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656740 din 

28.06.2022 (nu există menţiuni cu privire la perioada de 

activitate desfăşurată între anii 2016 - 2019). 

Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia 

candidatului este incomplet (lipseşte CNP-ul candidatului). 

Avizul psihologic depus la dosarul de recrutare este scanat 

fără partea cu menţiunile referitoare la aptitudinea sau 

inaptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării. 

3.  593662 

Lipseşte avizul psihologic din care să rezulte 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. 

Lipseşte adeverinţa de vechime eliberată conform prevederilor 

legale în vigoare de către angajator (pentru îndeplinirea cerinţei 

referitoare la vechimea în muncă de 1 an, candidata a depus la 

dosar adeverinţa de salariat nr. ARCS22 100554 din 13.04.2022 

eliberată de RCS&RDS, document care nu se substituie 

adeverinţei de vechime care trebuie să conţină, conform 

prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precizări 

referitoare la activitatea desfăşurată, durata activităţii,  (…), 

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate). 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656740 

din 28.06.2022 (candidatul nu a menţionat funcţiile ocupate pe 

perioada activităţii desfăşurate; acordul pentru prelucrarea 

informaţiilor cu caracter personal este dat în baza unor 

prevederi abrogate – Legea nr. 677/2001). 



Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

4.  593557 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656740 din 

28.06.2022 (nu există menţiuni cu privire la perioada de 

activitate desfăşurată între anii 2002 - 2004). 

Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia 

candidatului este incomplet (lipseşte CNP-ul candidatului). 

5.  593638 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656740 din 

28.06.2022 (lipsesc datele privind activitatea desfăşurată - 

locuri de muncă şi funcţii îndeplinite, iar formula de încheiere 

nu respectă îndrumarul). 

Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia 

candidatului este incomplet (lipseşte candidatul). 

6.  
TUDORACHE 

EMANUEL-LAURENȚIU 

Documentele de studii nu sunt scanate faţă-verso, conform 

cerinţei anunţului de concurs nr. 656740 din 28.06.2022. 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656740 din 

28.06.2022 (candidatul nu a menţionat datele referitoare la unul 

dintre părinţii soţiei). 

 

 

 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. 

02.09.2022 

 


