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               R O M Â N I A 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

         DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ  

                                       
DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 

                      COMISIA DE CONCURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU ÎNDEPLINESC  

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

 

 În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru 

ocuparea posturilor vacante de ofițer specialist principal I la Serviciul Investiții și Administrare 

Patrimoniu Imobiliar din cadrul Direcției Asigurare Logistică Integrată, prevăzute la pozițiile 261 și 

262 din statul de organizare al direciției, comisia de concurs nu admite participarea la concurs a 

următorilor candidați:  

Nr. 

crt. 

Opțiune identificare 

candidat pe parcursul 

procedurii de concurs 

Observații 

1.  593610 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022. 

2.  593556 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022. 

3.  593665 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022. 

4.  593705 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022. 

5.  593734 

- nu a depus la dosarul de recrutare autobiografie (redactată 

olograf, conform îndrumarului) și fotografie color 9X12cm, 

documente solicitate prin anunțul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022; 

6.  593728 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022. 

Nesecret 

Exemplar unic   

Nr. 658959 

Data 29.09.2022 

ECRET 
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Nr. 

crt. 

Opțiune identificare 

candidat pe parcursul 

procedurii de concurs 

Observații 

7.  593729 

- nu îndeplineşte cerinţa postului referitoare la pregătirea de bază 

prevăzută la cap. III pct. 1 din anunţul de concurs nr. 656835 din 

30.06.2022. 

8.  593733 
- a solicitat încetarea procedurii de recrutare prin cererea 

înregistrată la secretariatul direcției cu nr. 738710 din 06.09.2022 

 

 Conform art. 30 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, ”La 

concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații care îndeplinesc 

condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, 

(...), respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul 

prevăzut în anunțul de concurs”. 
 

             

 


