
            MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                          Nesecret 
             COMISIA DE CONCURS                                  
                      Nr. 354739  
               din  13.10.2022 

    
 

LISTA CANDIDAȚILOR 
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării a 

două posturi de ofiţer din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă,  
prevăzute la pozițiile 29 și 34 din statul de organizare al unităţii  

 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 
REZULTAT MOTIV 

1.  1771556 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

2.  1771558 RESPINS 
Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzut la pct.I 
în Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022, în sensul că 
acesta are calitatea de polițist/cadru militar.   

3.  1771601 RESPINS 
Dosar neconform. Adeverința medicală depusă nu corespunde 
modelului din Anexa nr.10 a Anunțului de concurs nr.341528 din 
30.06.2022. 

4.  1771602 RESPINS 
Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzut la pct.I 
în Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022, în sensul că 
acesta are calitatea de polițist/cadru militar.  

5.  1771638 RESPINS 
Dosar neconform. Adeverința medicală depusă nu corespunde 
modelului din Anexa nr.10 a Anunțului de concurs nr.341528 din 
30.06.2022. 

6.  1771642 RESPINS 
Dosar neconform. Adeverința medicală depusă nu corespunde 
modelului din Anexa nr.10 a Anunțului de concurs nr.341528 din 
30.06.2022. 

7.  1771645 RESPINS 

Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzute la 
pct.I din Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022 în sensul 
că acesta are calitatea de polițist/cadru militar. De asemenea, 
dosarul este incomplet deoarece candidatul nu a depus 
documentul prevăzut la pct.III lit.i) din Anunțul de concurs.  

8.  1771646 RESPINS 
Dosar incomplet. Nu a depus CV, conform prevederilor pct. II din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022.  

9.  1771656 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

10.  1771685 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

11.  1771686 RESPINS 
La data de 30.09.2022, candidatul a dobândit calitatea de cadru 
militar și nu mai respectă condițiile de participare prevăzut la 
pct.I în Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 



12.  1771687 RESPINS 

Depunerea documentelor prevăzute la pct.III lit.a)-i) s-a făcut 
după expirarea termenului prevăzut în Anexa nr.2-Graficul 
desfășurării concursului din Anunțul de concurs nr.341528 din 
30.06.2022. 

13.  1771689 RESPINS 

Dosar neconform. Autobiografia nu este redactată în 
conformitate cu prevederile Anexei nr.6 la Anunțul de concurs 
nr.341528 din 30.06.2022, adică nu este redactată personal de 
către candidat cu cerneală/pastă albastră (Autobiografia depusă 
a fost redactată la calculator).  

14.  1771690 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

15.  1771693 RESPINS 

Dosar incomplet. Candidatul nu a depus Avizul psihologic în 
conformitate cu pct.III lit.h) din Anunțul de concurs nr.341528 
din 30.06.2022. Autobiografia nu este redactată în conformitate 
cu prevederile Anexei nr.6 la Anunțul de concurs, adică nu este 
redactată personal de către candidat cu cerneală/pastă albastră 
(Autobiografia depusă a fost redactată la calculator).  

16.  1771696 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

17.  1771697 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

18.  1771703 RESPINS 

Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzute la 
pct.I din Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022 în sensul 
că acesta are calitatea de cadru militar așa cum reiese din 
Brevetul de subofițer și Autobiografie.  

19.  1771704 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

20.  1771706 RESPINS 

Depunerea documentelor prevăzute la pct.III lit.a)-i) s-a făcut 
după expirarea termenului prevăzut în Anexa nr.2-Graficul 
desfășurării concursului din Anunțul de concurs nr.341528 din 
30.06.2022 

21.  1771708 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus avizul psihologic 
menționat la pct.III lit. h) din Anunțul de concurs nr.341528 din 
30.06.2022. 

22.  1771709 RESPINS 

Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzut la pct.I 
în Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022, în sensul că 
acesta are calitatea de polițist/cadru militar. Totodată, are 
dosarul incomplet în sensul ca nu are documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. d), e), f), g), h) 
și i).  

23.  1771713 RESPINS 

Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzut la pct.I 
în Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022, în sensul că 
acesta are calitatea de polițist/cadru militar. Totodată, are 
dosarul incomplet în sensul ca nu are documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. d), e), f), g), h) 
și i).  

24.  1771714 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 



25.  1771715 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

26.  1771716 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

27.  1771769 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

28.  1771772 RESPINS 
Dosar incomplet. Candidatul nu a depus documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. a)- i) din 
Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022. 

29.  1771775 RESPINS 

Candidatul nu respectă condițiile de participare prevăzute la 
pct.I în Anunțul de concurs nr.341528 din 30.06.2022, în sensul 
că acesta are calitatea de polițist/cadru militar. Totodată, are 
dosarul incomplet în sensul ca nu are documentele solicitate 
prin anunțul de concurs și menționate la pct.III lit. d), e), f), g), h) 
și i).  

 

 


