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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 administrare spaţii de cazare 

- Biroul administrare spaţii de cazare, prevăzut la poziţia 405/a 

din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
 

 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

1.  593537 

Dosarul de recrutare este incomplet şi conţine documente constitutive 

incorect/incomplet întocmite - 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; autobiografia nu respectă îndrumarul 

pus la dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656760 din 

28.06.2022 (lipsesc menţiunile referitoare la activitatea 

desfăşurată/experienţa profesională); tabelul nominal cu rudele candidatului 

și soțul/soția este incomplet (în tabel nu se regăsesc toate persoanele 

menţionate în nota de subsol a tabelului). 

2.  
DONCEA 

FLORINA 

Dosarul de recrutare conţine documente constitutive incorect/incomplet 

întocmite - autobiografia nu respectă îndrumarul pus la dispoziţie prin Anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656760 din 28.06.2022 (lipsesc menţiunile 

referitoare la activitatea desfăşurată/experienţa profesională); declaraţia de 

confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare nu respectă 

conţinutul declaraţiei pusă la dispoziţie candidaţilor prin Anexa nr. 7 la 

anunţul de concurs nr. 656760 din 28.06.2022. 

3.  593510 

Dosarul de recrutare este incomplet şi conţine 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. 

4.  593500 

Dosarul de recrutare este 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. 
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crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

5.  593547 

Dosar de recrutare incomplet şi conţine documente constitutive 

incorect/incomplet întocmite - lipsă copie diplomă de bacalaureat, lipsă copie 

carte de identitate, lipsă copie certificat de naştere candidat, lipsă fotografie, 

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; 

autobiografia nu respectă îndrumarul pus la dispoziţie prin Anexa nr. 3 la 

anunţul de concurs nr. 656760 din 28.06.2022 (lipseşte menţiunea 

candidatului dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale); tabelul 

nominal cu rudele candidatului și soțul/soția este incomplet (nu conţine 

numele şi prenumele persoanelor, gradul de rudenie şi, după caz, 

consimţământul). 

 

 

 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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