
           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                          Nesecret 

             COMISIA DE CONCURS                                                             Ex. nr. 1 

                      Nr. 349082 

               din 31.08.2022 

    

LISTA CANDIDAȚILOR 
 

care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a 2 (două) 

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

prevăzute la poziţiile 9 și 74 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul 

persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor 

vacante 

 
Poziția 9 – candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  818686 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. 341450 din 29.06.2022 – a 
precizat în mod eronat poziția pentru care se 
înscrie la concurs; 
- Nu îndeplinește condițiile privind pregătirea de 
bază conform pct. II. subpct. 1 și 2 din anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022. 

2.  818687 RESPINS 

- Tabelul nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 întocmit 
neconform – nesemnat de candidat; au fost 
trecute datele cu caracter personal ale rudelor 
candidatului deși persoanele în cauză nu şi-au dat 
în mod expres consimţământul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal, potrivit 
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date. În situaţia în care rudele 
menţionate în tabelul nominal au fost în 
imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul  în 
rubrica destinată din tabel, candidatul trebuia să 
anexeze acordul acestora exprimat în scris cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 
potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date. 

3.  818829 RESPINS 
- Nu a depus documentele prevăzute la punctul V, 
literele a), c), d), e), f), g), h), j) din anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 

4.  818839 RESPINS 

- Nu a depus la dosarul de recrutare ADEVERINȚA 
MEDICALĂ - ANEXA 10 la anunțul de concurs nr. 
341450 din 29.06.2022 
- Tabelul nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 întocmit 
neconform – au fost trecute datele cu caracter 
personal ale rudelor candidatului deși persoanele 
în cauză nu şi-au dat în mod expres 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 



679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
În situaţia în care rudele menţionate în tabelul 
nominal au fost în imposibilitatea de a-şi exprima 
consimţământul  în rubrica destinată din tabel, 
candidatul trebuia să anexeze acordul acestora 
exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

5.  818838 RESPINS 

- Nu a depus documentele prevăzute la punctul V, 
litera c) din anunțul de concurs nr. 341450 din 
29.06.2022 - hotărâri judecătoreşti privind starea 
civilă, 
- Tabelul nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 întocmit 
neconform – nu au fost trecute toate rudele 
candidatului - În tabel vor fi trecuţi, în ordine: 
candidatul, părinţii, fraţii, surorile (…) 

6.  818644 RESPINS 

- Lipsă tabel nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 
- Nu a depus la dosarul de recrutare AVIZUL 
PSIHOLOGIC din care să rezulte aptitudinea 
privind deținerea, portul și folosirea armelor și 
munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, 
conform pct. V lit. h) din anunțul de concurs nr. 
341450 din 29.06.2022; 
 - ADEVERINȚA MEDICALĂ -ANEXA 10 la anunțul 
de concurs nr. 341450 din 29.06.2022 –
neconformă; 
- Lipsă CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT - ANEXA 9 la 
anunțul de concurs nr. 341450 din 29.06.2022 

7.  818374 RESPINS 

- Nu a depus documentele prevăzute la punctul V, 
literele a), c), d) - AUTOBIOGRAFIA,  f), g) – 
ADEVERINȚA MEDICALĂ, h) din anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022; 
- CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT - ANEXA 9 la 
anunțul de concurs nr. 341450 din 29.06.2022 – 
nesemnat de candidat; 
- Tabelul nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 întocmit 
neconform – au fost trecute datele cu caracter 
personal ale rudelor candidatului deși persoanele 
în cauză nu şi-au dat în mod expres 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
În situaţia în care rudele menţionate în tabelul 
nominal au fost în imposibilitatea de a-şi exprima 
consimţământul  în rubrica destinată din tabel, 
candidatul trebuia să anexeze acordul acestora 
exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 



 
Poziția 74– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 

1.  818616 RESPINS 

- Tabelul nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 întocmit 
neconform – au fost trecute datele cu caracter 
personal ale rudelor candidatului deși persoanele 
în cauză nu şi-au dat în mod expres 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
În situaţia în care rudele menţionate în tabelul 
nominal au fost în imposibilitatea de a-şi exprima 
consimţământul în rubrica destinată din tabel, 
candidatul trebuia să anexeze acordul acestora 
exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

2.  818445 
 

RESPINS 
 

- Tabelul nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 întocmit 
neconform – au fost trecute datele cu caracter 
personal ale rudelor candidatului deși persoanele 
în cauză nu şi-au dat în mod expres 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
În situaţia în care rudele menţionate în tabelul 
nominal au fost în imposibilitatea de a-şi exprima 
consimţământul  în rubrica destinată din tabel, 
candidatul trebuia să anexeze acordul acestora 
exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

3.  818810 RESPINS 
- Lipsă tabel nominal – Anexa 11 la anunțul de 
concurs nr. 341450 din 29.06.2022 

 


