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

a postului vacant de agent de poliţie din cadrul Serviciului hrănire - Biroul evidenţă tehnic - operativă, 

prevăzut la poziţia 840 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
 

 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

1.  
MORARU 

VALENTINA - ELENA 

Dosar de recrutare incomplet - lipsă documente de vechime 

care să facă dovada îndeplinirii cerinţei postului referitoare la 

vechimea în muncă de minim 1 an, prevăzută la cap. III, pct. 2 

din anunţul de concurs nr. 656728 din 27.06.2022 (la 

momentul efectuării selecţiei, documentele depuse la dosarul 

de recrutare în vederea dovedirii vechimii în muncă, respectiv 

Raport per salariat 23.09.2020 şi Raport per salariat 

07.12.2020, nu se substituie adeverinţei de vechime eliberată 

de angajator). 

2.  
HORNOIU 

MARIA - SIMONA 

Dosar de recrutare incomplet - lipsă aviz 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; consimţământ informat (Anexa nr. 6) 

nedatat. 

3.  DONCEA FLORINA 

Dosar de recrutare incomplet şi documente constitutive 

incorect/incomplet întocmite - lipsă diplomă de bacalaureat; 

autobiografia nu respectă îndrumarul pus la dispoziţie prin 

Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656728 din 27.06.2022 

(lipsesc menţiunile referitoare la activitatea 

desfăşurată/experienţa profesională); declaraţia de confirmare 

a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare nu respectă 

conţinutul declaraţiei pusă la dispoziţia candidaţilor prin 

Anexa nr. 7 la anunţul de concurs nr. 656728 din 27.06.2022. 
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4.  593403 

Dosar de recrutare incomplet şi documente constitutive 

incorect/incomplet întocmite - lipsă menţiuni/declaraţie cu 

privire la stagiul militar obligatoriu; neconcordanţe între 

datele cuprinse în autobiografie şi documentele de vechime 

prezentate. 

5.  593393 

Dosar de recrutare incomplet - lipsă aviz 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. 

6.  593397 

Dosar recrutare incomplet - lipsă aviz 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. 

 

 

 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. 
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