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            R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ  

                                
DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 

                  COMISIA DE CONCURS 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU ÎNDEPLINESC  

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

 În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru 

ocuparea posturilor de agent de poliție de la Serviciul Secretariat și Control Acces din cadrul Direcției 

Asigurare Logistică Integrată, prevăzute la pozițiile 80 și 81 din statul de organizare al direciției, 

comisia de concurs nu admite participarea la concurs, deoarece au dosarul de recrutare 

incomplet/incorect întocmit, a următorilor candidați:  
 

 
Nr. 

Crt. 

Nume, prenume 

candidat/  

cod unic de 

identificare 

OBSERVAȚII 

1.  593614 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare curs operare calculator în 

programele Microsoft Word și Microsoft Excel; 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare documente din care să reiasă 

vechimea de minim 1 an în domeniul secretariat/registratură. 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 628144 din 28.10.2021 (candidatul nu a 

menţionat dacă părinții acestuia au fost arestați, judecați sau condamnați, 

ori sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei 

sancţiuni penale). 

2.  593606 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare curs operare calculator în 

programele Microsoft Word și Microsoft Excel; 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare documente din care să reiasă 

vechimea de minim 1 an în domeniul secretariat/registratură. 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 628144 din 28.10.2021 (candidatul nu a 

menţionat dacă părinții și soția acestuia au fost arestați, judecați sau 

condamnați, ori sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în 

executarea unei sancţiuni penale; candidatul nu a indicat persoane care 

cunosc bine activitatea acestuia pentru toate perioadele cuprinse în 

autobiografie). 

3.  593635 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare curs operare calculator în 

programele Microsoft Word și Microsoft Excel; 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare  documente din care să reiasă 

vechimea de minim 1 an în domeniul secretariat/registratură; 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 656801 din 29.06.2022 (lipsă perioadă 

activitate desfășurată între anii 1994-1996, candidatul nu a menţionat dacă 

părinții și soțul acestuia au fost arestați, judecați sau condamnați, ori sunt 

în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni 

penale). 
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4.  593626 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare curs operare calculator în 

programele Microsoft Word și Microsoft Excel; certificatul prezentat la 

dosarul de recrutare este incomplet (lipsește suplimentul descriptiv), iar 

din acesta nu reiese absolvirea cursurilor solicitate prin anunțul de 

concurs. 

5.  
PĂTRU  

LAURA-ELENA 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare curs operare calculator în 

programele Microsoft Word și Microsoft Excel; 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare documente din care să reiasă 

vechimea de minim 1 an în domeniul secretariat/registratură. 

6.  593607 

- nu a prezentat la dosarul de recrutare curs operare calculator în 

programele Microsoft Word și Microsoft Excel; 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv anexa 

nr. 3 la anunţul de concurs nr. 628144 din 28.10.2021 (candidatul nu a 

menţionat dacă părinții acestuia au fost arestați, judecați sau condamnați, 

ori sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei 

sancţiuni penale); 

- tabelul nominal cu rudele și soțul/soția candidatului nu este întocmit cu 

respectarea instrucțiunilor de completare (lipsește candidatul, nu sunt 

completate CNP-urile rudelor); 

- avizul psihologic prezentat la dosarul de recrutare nu este conform cu 

cel solicitat prin anunțul de concurs nr. 656801 din 29.06.2022. 

7.  593572 
- nu a prezentat la dosarul de recrutare documente din care să reiasă 

vechimea de minim 1 an în domeniul secretariat/registratură. 

 

Conform art. 30 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, ”La 

concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații care îndeplinesc 

condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, 

(...), respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul 

prevăzut în anunțul de concurs”. 
 

          

 


