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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI 

Comisia de concurs 

  

 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Anexa 3 la Ordinul MAI nr. 140 din 02.09.2016 

privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 

modificările și completările ulterioare şi în baza Procesului-verbal nr. 2.106.414 din 07.10.2021, privind 

concluziile reverificării îndeplinirii condiţiilor cumulative de participare la concurs de către candidaţii recrutaţi 

pentru ocuparea celor 20 posturi de execuţie de agent de poliţie, prin încadrare directă, şi care îndeplinesc 

condiţiile legale, afişăm completare la lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la 

concurs, după cum urmează: 

 

I. Candidaţii cărora nu li s-a aprobat participarea la concurs: 

 
Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 

Documente lipsă din dosar 

1.  381/53 

NU APROBĂ PARTICIPAREA 

LA CONCURS 

NU ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIA PREVĂZUTĂ ÎN SECŢIUNEA I, LIT.M DIN ANUNŢUL 

DE CONCURS 

2.  381/200 

NU APROBĂ PARTICIPAREA 

LA CONCURS 

FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNT ANEXA 10 

3.  381/201 

NU APROBĂ PARTICIPAREA 

LA CONCURS 

FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNT ANEXA 10 

4.  381/202 

NU APROBĂ PARTICIPAREA 

LA CONCURS 

FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNT ANEXA 10 

5.  381/208 

NU APROBĂ PARTICIPAREA 

LA CONCURS 

FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNT ANEXA 10 

 
Candidatul de la poziţia nr.1  din tabelul de mai sus nu îndeplineşte condiţiile legale şi criteriile 

specifice de participare la concurs, întrucât prin încadrare ar dobândi un grad profesional inferior gradului 

echivalent celui militar deţinut în rezervă, de plutonier. 

Candidaţii de la poziţiile nr.4-5  din acelaşi tabel nu au depus dosarele de recrutare în volum complet, 

conform documentelor prevăzute în Anunţul nr. 2.105.765 din 16.09.2021, modificat și completat, până la data 

de 30.09.2021 ora 14
00

, conform graficului de desfăşurare a concursului. 

În temeiul prevederilor art. 30 din Anexa 3 la Ordinul MAI nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea 

de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare, activitatea de recrutare a acestora a încetat. 

Cu privire la candidatul, cod unic de înregistrare 381/48, menţionat la poziţia nr.7 din anunţul afişat în 

data de 06.10.2021, comisia a aprobat participarea la concurs, întrucât a constatat prin reverificarea 

documentelor transmise că dosarul de recrutare este în volum complet.  

Cu privire la candidatul, cod unic de înregistrare 381/165, menţionat la poziţia nr.57 din anunţul 

afişat în data de 06.10.2021, comisia a aprobat participarea la concurs, întrucât a constatat prin reverificarea 

documentelor transmise că dosarul de recrutare este în volum complet.  

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE  CONCURS 


