
           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                          Nesecret 

                        COMISIA DE CONCURS                                                Ex. nr. 1 

                      Nr. 350268  

               din 08.09.2022 

    

LISTA CANDIDAȚILOR 
 

care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a 3 (trei) 

posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației, prevăzute la poziţiile 75, 76 și 120 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare 

directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru 

ocuparea posturilor vacante 

 
Pozițiile 75,76 – candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  75/843972 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. III lit. 
e) din anunțul de concurs nr. 341451 din 
29.06.2022  
- Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare 
psihologică. 

2.  75/844000 RESPINS 

- Nu a depus la dosarul de recrutare 
SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN 
FORMAT COMPLET, conform pct. V lit. a) din 
anunțul de concurs nr. 341451 din 29.06.2022 

3.  75/844021 RESPINS 

- INAPT MEDICAL conform paragrafului 293 din 
anexa nr. 1 la Ordinul nr. 
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 
pentru aprobarea baremelor medicale privind 
efectuarea examenului medical pentru admiterea 
în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de 
informații, de ordine publică și de securitate 
națională, pe perioada școlarizării elevilor și 
studenților în unitățile/instituțiile de învățământ 
militar, de informații, de ordine publică și de 
securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de 
soldat/gradat profesionist, precum și pentru 
candidații care urmează a fi 
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor 
militare în activitate/polițiștilor în 
serviciu/funcționarilor publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare, cu 
modificările și completările ulterioare 

4.  75/843662 RESPINS 

- A întocmit eronat cererea de înscriere – Anexa 3, 
Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării 
condițiilor de recrutare – Anexa 4, Declarația pe 
propria răspundere – Anexa 7, conform pct. IV la 
anunțul de concurs nr. 341451 din 29.06.2022– a 
precizat în mod eronat poziția pentru care se 
înscrie la concurs 

 
Poziția 120– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 

1.  120/843649 RESPINS - INAPT PSIHOLOGIC 

2.  120/843769 RESPINS 

- nu a depus curriculum-vitae (anexa nr. 5) la 
anunțul de concurs nr. 416667 din 30.12.2021, 
aspect solicitat expres la punctul IV “Înscrierea 
candidaților” 



3.  120/844017 RESPINS 
- Nu îndeplinește condițiile privind pregătirea de 
bază conform pct. II. subpct. 2 din anunțul de 
concurs nr. 341451 din 29.06.2022. 

4.  120/844018 RESPINS 
- Nu îndeplinește condițiile privind pregătirea de 
bază conform pct. II. subpct. 2 din anunțul de 
concurs nr. 341451 din 29.06.2022. 

5.  120/844090 RESPINS 
Nu a depus documentele prevăzute la punctul V, 
literele a), c), d), e), f), g), h), j) din anunțul de 
concurs nr. 341451 din 29.06.2022 

6.  120/844019 RESPINS 
- Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare 
psihologică. 

 

 

 

 


