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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                    Ex. unic 

 COMISIA DE CONCURS                                                                                             Nr. 347303  

                                                                                                                               Din 16.08.2022 

         
 
 
 
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 
înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a două funcții vacante de ofiţer de poliţie, 

prevăzute la pozițiile 18 și 19 din statul de organizare al Direcției Generale Logistice, prin încadrare directă,                 
din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant 

 
 
 
 

La data de 12.08.2022, 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 două funcții de ofiţer de poliţie, în cadrul Direcției 
Generale Logistice, prevăzute la pozițiile 18 și 19 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. 341671 din 30.06.2022, comisia de concurs a hotărât următoarele:   

  

Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Hotărârea comisiei de 
concurs 

Precizarea motivului 

1.  3361 RESPINS 
Nu a depus dosarul de recrutare în termenul 
prevăzut în Anexa nr. 2 din anunțul de concurs.  

2.  3310 RESPINS 
Nu a depus la dosarul de recrutare documentele 
prevăzute la pct. IV din anunțul de concurs.  

3.  3338 RESPINS 
Nu îndeplinește cerințele postului prevăzute la               
pct. III – ii. din anunțul de concurs.  

4.  3337 RESPINS 

Nu a depus la dosarul de recrutare suplimentul la 
diploma de licență conform pct. IV lit. a) din anunțul 
de concurs. 
Autobiografia nu este întocmită conform Anexei        
nr. 6 din anunțul de concurs. 

5.  3517 RESPINS 
Înscriere după termenul prevăzut în Anexa nr. 2  
din anunțul de concurs. 

     


