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

postului vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului hrănire -  Biroul hrănire centre şi baze de 

pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă - Clubul Excelsior Bucureşti, 

prevăzut la poziţia 555 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
 

 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

1.  593533 
Dosar de recrutare depus în afara termenului stabilit în anunţul de 

concurs nr. 656732 din 28.06.2022. 

2.  593371 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

3.  593336 

Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022.  

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu 

a trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

4.  
BĂDESCU 

MIHAI-DANIEL 

Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

Nu a depus următoarele documente la dosarul de recrutare: Anexa 

nr. 4 - Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția, 

fotografia, Anexa nr. 5 - Adeverinţa eliberată de medicul de familie 

(în condiţiile O.m.a.i. nr. 105/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022 (incompletă). 



Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

5.  593436 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

6.  593458 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

7.  593373 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

8.  593401 Nu a depus la dosarul de recrutare Anexa nr. 6 la anunţul de concurs 

nr. 656732 din 28.06.2022 - Consimţământul informat. 

9.  593449 

Pe baza documentelor depuse la dosarul de recrutare nu s-a putut 

stabili vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare 

absolvite solicitate în anunţul de concurs şi, implicit nici dacă, prin 

încadrare directă pe funcţia scoasă la concurs, funcţie prevăzută cu 

anumite specializări pentru studiile superioare absolvite, candidatul 

va putea obţine cel puţin gradul deţinut. 

10.  593406 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656732 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). 

11.  593450 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656732 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). 

12.  593332 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

13.  593364 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

14.  593339 Suplimentul la diplomă nu este scanat în volum complet (lipseşte 

pagina 6). 

15.  593443 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 



Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

16.  593457 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

17.  593353 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

18.  593439 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

19.  593442 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

20.  593360 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu a 

trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

21.  
RADU 

NICOLAE-MARIUS 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022 (activitatea desfăşurată pe perioade nu începe, conform 

îndrumarului, cu ciclul gimnazial). 

Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția este incomplet 

(în tabel nu se regăsesc toate persoanele menţionate în nota de subsol 

a tabelului). 

22.  593455 

Nu a depus următoarele documente la dosarul de recrutare: copie act 

de identitate şi copie certificat de naştere soţ. 

Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția este incomplet 

(lipsă candidat). 

23.  593440 

Nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată pentru data de 

04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de recrutare, nici nu 

a trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării psihologice în 

ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

24.  593337 

Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus la 

dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656732 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). 

Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția este incomplet 

(lipsă candidat). 



Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

25.  593326 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

26.  593464 

Candidatul nu s-a prezentat la evaluarea psihologică planificată 

pentru data de 04.08.2022 şi, până la data verificării dosarelor de 

recrutare, nici nu a trimis precizări referitoare la susţinerea evaluării 

psihologice în ultimele 6 luni, în acelaşi scop. 

Adeverinţa depusă la dosarul de recrutare nu conţine precizări 

referitoare la îndeplinirea condiţiei prevăzută la pct. iv. din anunţul 

de concurs nr. 656732 din 28.06.2022. 

27.  593333 
Nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III din anunţul de concurs nr. 656732 din 

28.06.2022. 

 

 

 

 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. 

31.08.2022 

 

 


