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LISTĂ CANDIDAȚI 

care nu îndeplinesc condiţiile de a participa la concursul organizat pentru 

încadrarea postului vacant de agent de poliţie din cadrul Serviciului Resurse Umane, prevăzut la 

poziţia 63 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 

 

 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

1.  
 TUDOR  

MARIUS -  ROJER 

Potrivit documentelor prezentate la dosarul de recrutare, 

candidatul nu îndeplinește condițiile de participare la 

concurs stabilite la cap. II - Criterii specifice, lit. c) din 

anunțul de concurs nr. 656766 din 28.06.2022. 

2.  
  SPIREA 

 EMA - CRISTINA 

Dosarul de recrutare nu respectă cerințele prevăzute în 

anunțul de concurs nr. 656766 din 28.06.2022 referitoare 

la conținutul dosarului de recrutare, astfel: 

- documentul care atestă îndeplinirea cerinței prevăzute la 

cap. III – Cerințele postului, pct. 2 din anunțul de concurs, 

respectiv diploma de licență seria LA nr. 0456424/1294 

din 10.09.2020 nu este însoțită de suplimentul la diplomă, 

conform mențiunilor înscrise pe diplomă; 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului pus 

la dispoziţie prin Anexa nr. 3 la anunţul de concurs, în 

sensul că: 

    * nu există mențiuni cu privire la activitatea desfășurată 

din anul 2021 și în prezent, precum și date referitoare la 

deplasările efectuate sau nu în străinătate; 

    * există neconcordanță între datele înscrise în 

autobiografie și în CV în ceea ce privește 
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activitatea/experiența profesională; 

- tabelul nominal cu rudele și soțul/soția candidatului, 

respectiv Anexa nr. 4 la anunţul de concurs: 

    * nu este datat și nu are semnătura candidatului; 

    * nu este completat corespunzător la rubrica referitoare 

la gradul de rudenie pentru toate persoanele înscrise; 

- lipsă aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor 

letale sau neletale supuse autorizării, emis de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de 

examinări, atestat în condițiile legii, conform cerinței din 

anunțul de concurs; 

- consimțământul pentru solicitarea extrasului de cazier 

judiciar, nu este conform cu cel din Anexa nr. 8 la anunțul 

de concurs. 

3.  593673 

Dosarul de recrutare nu a fost depus în termenul limită stabilit 

în Anunțul de concurs nr. 656766 din 28.06.2022, respectiv 

15.07.2022, ora 16
00

. 

 

 

 

 

 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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