
           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                          Nesecret 

                       COMISIA DE CONCURS                                                Ex. nr. 1 

                      Nr. 351769   

               din  21.09.2022 

    

LISTA CANDIDAȚILOR 
 

care NU îndeplinesc condiţiile de participare la Direcția Generală pentru Comunicații și 
Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 13, 22, 28 și 87 din statul de organizare al unităţii, 
prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii 

superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea postului vacant 
 
Poziția 13– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 
 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  818861 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile de participare la concurs, 
respectiv nu deține calitatea de agent de poliție 
conform cerințelor  anunțului de concurs nr. 341509 
din 30.06.2022 
- Nu a depus documentele prevăzute la punctul IV, 
literele a), b), d), f) din anunțul de concurs nr. 
341449 din 29.06.2022 

2.  818618 RESPINS 

- Nu îndeplinește condițiile de participare la concurs, 
respectiv nu deține calitatea de agent de poliție 
conform cerințelor  anunțului de concurs nr. 341509 
din 30.06.2022 

 
Pozițiile 22, 28– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 
 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  818598 RESPINS - Inapt psihologic 

 

Poziția 87– candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare: 
 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Hotărârea comisiei de 

concurs  
Precizarea motivului 

1.  818831 RESPINS 
- Nu îndeplinește condițiile privind “Experiența: vechime 
în specialitate: 6 luni”, conform pct. I. subpct. 4 din 
anunțul de concurs nr. 341509 din 30.06.2022. 

2.  818667 RESPINS 
- Nu îndeplinește condițiile privind “Experiența: vechime 
în specialitate: 6 luni”, conform pct. I. subpct. 4 din 
anunțul de concurs nr. 341509 din 30.06.2022. 

3.  818450 RESPINS 
- Nu îndeplinește condițiile privind “Experiența: vechime 
în specialitate: 6 luni”, conform pct. I. subpct. 4 din 
anunțul de concurs nr. 341509 din 30.06.2022. 

 


