
           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                          Nesecret 

             COMISIA DE CONCURS                                                             Ex. nr. 1 

                      Nr. 351066   

               din  15.09.2022 

    
 

LISTA CANDIDAȚILOR 
 

care NU îndeplinesc condiţiile de participare la Direcția Administrare pentru Comunicații și 
Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 109 și 119 din statul de organizare al unităţii, prin 
trecerea în corpul ofiţerilor de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, 

criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante 

 
 
Poziția 109– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 
 
 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  109/843497 RESPINS - Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare psihologică. 

2.  109/843546 RESPINS - Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare psihologică. 

3.  109/843561 RESPINS 

- Nu a depus documentele prevăzute la punctul IV, literele 
a), b), d), f) din anunțul de concurs nr. 341449 din 

29.06.2022 
- Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare psihologică. 

4.  109/843564 RESPINS 

- Nu a depus documentele prevăzute la punctul IV, literele 

a), b), d), f) din anunțul de concurs nr. 341449 din 
29.06.2022 

- Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare psihologică.  

5.  109/843566 RESPINS 

- Nu a depus documentele prevăzute la punctul IV, literele 
a), b), d), f) din anunțul de concurs nr. 341449 din 

29.06.2022 
- Lipsă aviz psihologic/Neprezentat evaluare psihologică. 

 
Poziția 119– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 
 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  119/843462 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile de participare la concurs, 
respectiv nu deține calitatea de agent de poliție conform 

cerințelor  anunțului de concurs nr. 341449 din 
29.06.2022. 

 - Nu îndeplinește condițiile privind Experiența: vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani 
sau pregătire de specialitate în securitatea informațiilor , 
conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022. 

2.  119/843499 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile privind Experiența: vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani 
sau pregătire de specialitate în securitatea informațiilor , 
conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022. 

3.  109/843547 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile privind Experiența: vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani 
sau pregătire de specialitate în securitatea informațiilor , 
conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022. 



4.  119/843555 RESPINS 

- Inapt psihologic 

- Nu îndeplinește condițiile privind Experiența: vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani 
sau pregătire de specialitate în securitatea informațiilor , 
conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022. 

5.  119/843557 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile privind Experiența: vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani 
sau pregătire de specialitate în securitatea informațiilor , 
conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022. 

6.  119/843560 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile privind pregătirea de bază 

conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022 

- Nu îndeplinește condițiile privind Experiența: vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani 
sau pregătire de specialitate în securitatea informațiilor , 
conform pct. I. subpct. 2 din anunțul de concurs nr. 

341449 din 29.06.2022. 

 


