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                                                                          LISTA 

Candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea  

postului de execuţie vacant aferent funcţiei de OFIȚER I – CENTRUL OPERAȚIONAL (Analiză, 

evaluare și coordonare intervenție), cu recrutare din sursă internă, prin trecerea maiștrilor 

militari/subofițerilor în corpul ofițerilor 

Nr. 

crt. 

Codul unic de 

identificare 

candidat 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  4033049 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (nu s-a prezentat la evaluarea psihologică organizată în 

acest scop/nu a depus un aviz psihologic în acest sens) 

2.  4033078 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (nu s-a prezentat la evaluarea psihologică organizată în 

acest scop/nu a depus un aviz psihologic în acest sens) 

3.  4033079 
- Documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

sunt incomplete (lipsă pagina nr. 4 din suplimentul la diploma de licență) 

4.  4033080 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (a obținut avizul INAPT la evaluarea psihologică susținută 

în scopul ocupării unui post de ofițer) 

5.  4033082 

- Nu întrunește condițiile de participare, întrucât este agent de poliție (postul vacant 

pentru care s-a organizat concursul este cu recrutare din sursă internă, din rândul 

maiștrilor militari și subofițerilor din M.A.I.); 

- Documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

sunt incomplete (lipsă 7 pagini din cele 9 pagini ale suplimentului la diploma de 

licență) 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (nu s-a prezentat la evaluarea psihologică organizată în 

acest scop/nu a depus un aviz psihologic în acest sens) 

6.  4033086 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (nu s-a prezentat la evaluarea psihologică organizată în 

acest scop/nu a depus un aviz psihologic în acest sens) 

7.  4033088 

- Nu îndeplinește a treia condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (adeverința transmisă la dosarul de recrutare nu conține 

date privind faptul că nu este suspendat din funcție în condițiile art. 21 lit. a) și b) din 

Anexa nr. 7 la O.M.A.I. 177/2016) 

8.  4033089 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (a obținut avizul INAPT la evaluarea psihologică susținută 

în scopul ocupării unui post de ofițer) 

9.  4033097 

- Nu îndeplinește prima condiție cumulativă de participare prevăzută la lit. A. I. din 

anunțul de concurs incident (a obținut avizul INAPT la evaluarea psihologică susținută 

în scopul ocupării unui post de ofițer) 

Precizăm faptul că, în eventualitatea depunerii și soluționării favorabile a contestațiilor 

privind avizul de inaptitudine psihologică, prezenta listă poate să sufere modificări. 
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