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LISTĂ CANDIDAȚI 

care nu îndeplinesc condiţiile de a participa la concursul organizat pentru 

încadrarea postului vacant de agent de poliţie la Baza de Depozitare Întreținere Armament, Geniu Chimic 

Codlea, prevăzut la poziția 1289 din statul de organizare al  

Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT Rezultat verificare 

1.  
GHINOIU  

ANA - MARIA 

Dosar incorect întocmit: 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv 

anexa nr. 3 la anunțul de concurs nr. 656774 din 29.06.2022  

(lipsă mențiuni cu privire la părinți dacă au fost arestați, judecați 

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

executarea unei sancțiuni penale, prezentând detaliat în ce au 

constat faptele când s-au produs și când s-a luat hotărârea în 

cauză); 

2.  593496 

Dosar incorect întocmit: 

- - autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv 

anexa nr. 3 la anunțul de concurs nr. 656774 din 29.06.2022  

(lipsă mențiuni cu privire la soția candidatului în sensul că nu s-a 

menționat dacă a fost arestată, judecată sau condamnată, ori în 

curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele când s-au 

produs și când s-a luat hotărârea în cauză); 

3.  593550 
   Cererea de înscriere în afara termenului stabilit prin anunțul de 

concurs nr: 656774 din 29.06.2022 

4.  593540 

Dosar incorect întocmit: 

- autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului, respectiv 

anexa nr. 3 la anunțul de concurs nr.  656774 din 29.06.2022 

(lipsă date cu privire la activitatea desfășurată în perioada 1991 -

1993);   

 

 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 M.A.I., 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. 

 
 

 


