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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                     Ex. unic 

 COMISIA DE CONCURS                                                                                             Nr. 350580 
                                                                                                                               Din 12.09.2022  

         
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 
înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a 3 (trei) funcții vacante de ofiţer de poliţie, 

prevăzute la pozițiile 5, 20 și 23 din statul de organizare al Direcţiei Achiziții Publice,  
subordonată Direcției Generale Logistice, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc  

condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant 

 
La data de 12.09.2022, comisia de concurs, în baza art. 16 alin. (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul 

ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., 
cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea îndeplinirii de către candidații înscriși, a 
condiţiilor de participare la concursul de ocupare a trei funcții de ofiţer de poliţie, în cadrul Direcţiei 
Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzute la pozițiile 5, 20 și 23 din statul de 
organizare al unității, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele 
pentru ocuparea postului vacant, pe baza documentelor depuse la dosarul de recrutare.  

 
Din analiza documentelor din dosarele de recrutare, în raport cu cerințele/condițiile precizate în 

Anunțul nr. 341669 din 30.06.2022, comisia de concurs a hotărât următoarele:   

   

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare  

Comisia 

aprobă 

participarea 

la concurs 

DA/NU 

Precizarea motivului 

1.  
745451 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul V. lit. a), c) și e) din anunțul de concurs.  

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

2.  
745452 NU 

Autobiografia, CV-ul și tabelul cu rudele candidatului sunt datate 

anterior postării anunțului de concurs. 

3.  
745544 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. d)  din anunțul de concurs. 
 

4.  
745548 

NU Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul V. lit. a), c) și e) din anunțul de concurs.  

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

5.  745549 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

6.  
745551 

NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5. 

Nu a depus autobiografia și consimțământul informat (Anexa 9). 

7.  745573 NU Nu a depus CV-ul. 

8.  745575 NU 

Cererea de înscriere (anexa 3) nu au fost transmisă în termenul 

precizat în cadrul Graficului de desfășurare a concursului - anexa 

nr.2 

9.  745576 NU Nu a depus consimțământul informat (Anexa 9). 

10.  745600 NU Nu a depus cerea de înscriere și CV-ul. 

11.  745601 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

12.  745602 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5. 

13.  
745603 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul V. lit. a), c) și e) din anunțul de concurs.  

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

14.  745604 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

15.  745605 NU Inapt psihologic. 

16.  745606 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  
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17.  745608 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

18.  
745618 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. d) și e) din anunțul de concurs.  

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

19.  745621 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

20.  
745623 NU 

Documentele de completare a dosarului nu au fost transmise în 

termenul precizat în cadrul Graficului de desfășurare a 

concursului - anexa nr.2. 

21.  745624 NU Inapt psihologic. 

22.  745628 NU Lipsă aviz psihologic. 

23.  745630 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

24.  745631 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

25.  745644 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

26.  745648 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit.  j) din anunțul de concurs.  

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

27.  745649 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

28.  745651 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

29.  745654 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

30.  745659 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

31.  745694 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

32.  745698 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

33.  745699 NU Lipsă aviz psihologic. 

34.  745701 NU 

Nu a depus suplimentul/foaie matricolă a diplomei de licență. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

Lipsă aviz psihologic. 

35.  745706 NU Lipsă aviz psihologic. 

36.  
 

745708 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

37.  745709 NU Nu a depus copia certificatului de naștere al candidatului.  

38.  745714 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5. 

39.  
745716 NU 

Documentele de completare a dosarului nu au fost transmise în 

termenul precizat în cadrul Graficului de desfășurare a 

concursului - anexa nr.2. 

40.  745717 NU Lipsă aviz psihologic. 

41.  745718 NU 
Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs.  

42.  745728 NU 
Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs.  

43.  745729 NU 
Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs.  
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44.  745731 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul V. lit. a), c) și e) din anunțul de concurs. 

Lipsă aviz psihologic. 

45.  745732 NU Lipsă aviz psihologic. 

46.  
745734 NU 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

Inapt psihologic. 

47.  745735 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5. 

48.  745736 NU 
Candidatul nu s-a trecut în tabelul nominal cu rude.   

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

49.  745738 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5. 

50.  745740 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

51.  745742 NU Lipsă aviz psihologic. 

52.  

745745 NU 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

53.  745746 NU Nu a depus consimțământul informat (Anexa 9). 

54.  745747 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

55.  745748 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5. 

56.  745749 NU 

Documentele de completare a dosarului nu au fost transmise în 

termenul precizat în cadrul Graficului de desfășurare a 

concursului - anexa nr.2. 

57.  745750 NU 

Documentele de completare a dosarului nu au fost transmise în 

termenul precizat în cadrul Graficului de desfășurare a 

concursului - anexa nr.2; 

Nu a depus verso diplomă de licență. 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului:  

- lipsă date despre părinții candidatului. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

58.  745751 NU 
Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs.  

59.  745754 NU 

Documentele de înscriere (anexele 3, 4, 5, precum si copia cartii 

de identitate)  nu au fost transmise  în termenul precizat în cadrul 

Graficului de desfășurare a concursului - anexa nr.2 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul V. lit. a) și c) din anunțul de concurs. Lipsă CV.  

Lipsă aviz psihologic. 

60.  745755 NU 

Documentele de înscriere (anexele 3, 4, 5, precum si copia cartii 

de identitate)  nu au fost transmise  în termenul precizat în cadrul 

Graficului de desfășurare a concursului - anexa nr.2; 

Nu a depus la dosarul de recrutare CV-ul. 

Lipsă aviz psihologic. 

61.  745756 NU 

Documentele de înscriere (anexele 3, 4, 5, precum si copia cartii 

de identitate)  nu au fost transmise  în termenul precizat în cadrul 

Graficului de desfășurare a concursului - anexa nr.2; 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  
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62.  745757 NU 

Documentele de înscriere (anexele 3, 4, 5, precum si copia cartii 

de identitate)  nu au fost transmise  în termenul precizat în cadrul 

Graficului de desfășurare a concursului - anexa nr.2; 

Anexa 3 și anexa 4 pentru alt concurs. Tabelul nominal cu rudele 

candidatului este incomplet.  

Nu a depus la dosarul de recrutare documentul menționat la 

punctul IV. lit. j) din anunțul de concurs.  

63.  
745797 NU 

Candidatul nu s-a trecut în tabelul nominal cu rude.  

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

64.  745798 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

65.  745804 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

66.  745805 NU 

Nu a depus cererea de înscriere și CV-ul.  

Lipsă semnătură anexa 4. 

Lipsă aviz psihologic. 

67.  
745807 NU 

Nu a depus CV-ul. 

Inapt psihologic. 

68.  745810 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

69.  
745830 NU 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

Lipsă aviz psihologic. 

70.  745832 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

71.  745833 NU Lipsă aviz psihologic. 

72.  745842 NU 
Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului:  

- lipsă nume mamă purtat anterior. 

73.  745845 NU 
Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului:  

- lipsă nume mamă și soție purtat anterior. 
 --- 

74.  745847 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

75.  745848 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

76.  
745850 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare cerea de înscriere și CV-ul. 

Lipsă aviz psihologic. 

77.  745851 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

78.  745852 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

79.  745853 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate  la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

80.  745854 NU CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

81.  745855 NU 

Nu a depus la dosarul de recrutare documentele menționate la 

punctul IV. lit. a), c), d), e), f) g), h) și j) din anunțul de concurs. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

82.  
 
 
 

745871 NU 

Documentele de înscriere (anexele 3, 4, 5, precum si copia cartii 

de identitate)  nu au fost transmise  în termenul precizat în cadrul 

Graficului de desfășurare a concursului - anexa nr.2; 

Autobiografia nu este întocmită conform îndrumarului:  

- lipsă date despre părinți.  

Nu a depus certificatul de naștere al candidatului. 

CV-ul nu este semnat și datat conform anexei 5.  

    

 


