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COMISIA DE CONCURS

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
înscriși la concursul ce se va organiza în data de 10.05.2021, în vederea încadrării funcţiei de
șef serviciu II la Serviciul Asistență Fonduri Structurale, prevăzută la poziţia 21 din
statul de organizare al Direcției Fonduri Externe Nerambursabile, prin recrutare din sursă
internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc
condiţiile legale
La data de 27.04.2021, 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
funcției de șef serviciu II la Serviciul Asistență Fonduri Structurale, prevăzută la poziţia
21 din statul de organizare al Direcției Fonduri Externe Nerambursabile, 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. 381639 din 05.04.2021, comisia de concurs a hotărât următoarele:
Nr.
crt.

1.

Numele şi prenumele

Inspector de poliţie
TĂTUȚ MIHAI-CLAUDIU

Hotărârea comisiei
de concurs

Precizarea motivului

INVALIDAT

- Nu a depus documentele care
atestă deținerea cunoștințelor
conform prev. pct. 3 din
anunțul de concurs,
- Nu a depus documentația
care să ateste nivelul citit,
scris, vorbit – nivel B2 conform
prev. pct. 4 din anunțul de
concurs. Certificatul transmis
atestă participarea, dar nu
certifică nivelul cunoștințelor
dobândite.
- Nu îndeplinește condițiile
prev. la pct. 9 din anunțul de
concurs, respectiv 3 ani
vechime
în
specialitatea
structurii pentru care se
organizează concursul.
- Nu a depus declarația de
confirmare a cunoașterii și
acceptare a condițiilor de
recrutare.

Redactat: Secretarul comisiei de concurs

