
Document care conţine date cu caracter personal protejate de dispoziţiile legale aplicabile domeniului de protecţie a datelor personale! 

 Pagina 1 din 2 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

Comisia de Concurs 

 Exemplar unic  

Anexă la Procesul-Verbal  

Nr. 2814669/6 

Din 18.08.2022  

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR 

(potrivit codului unic de identificare alocat și transmis fiecărui candidat) 

care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în data de 27.08.2022, 

în vederea ocupării, prin încadrare directă, a trei posturi vacante de ofiţer de poliţie la 

Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte ale județelor Ilfov şi Hunedoara,  

conform Anunţului nr. 2812780/6 din 30.06.2022 

 

 

S.P.C.P. AL JUDEŢULUI ILFOV 
 

1. 2813176 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. e) din Anunţ întrucât, în adeverința 

solicitată la pct. IV lit f) din Anunț, nu sunt menționate în mod expres perioadele de activitate 

desfășurate în ultimii doi ani pentru care polițistului i-au fost întocmite evaluările de serviciu anuale; 

2. 2813202 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

3. 2813177 – nu îndeplinește condiţia prevăzută la pct. II lit. e) din Anunț întrucât, în adeverința 

solicitată la pct. IV lit f) din Anunț, nu sunt menționate în mod expres perioadele de activitate 

desfășurate în ultimii doi ani pentru care polițistului i-au fost întocmite evaluările de serviciu anuale; 

4. 2813409 – nu îndeplinește condiţia prevăzută la pct. II lit. b) precum şi cea prevăzută la pct. II 

lit. e) din Anunț întrucât, în adeverința solicitată la pct. IV lit f) din Anunț, nu sunt menționate în mod 

expres perioadele de activitate desfășurate în ultimii doi ani pentru care polițistului i-au fost întocmite 

evaluările de serviciu anuale; 

5. 2813186 – nu îndeplinește condiția prevăzută la pct. II lit. e) întrucât, în adeverința solicitată la 

pct. IV lit f) din Anunț, nu sunt menționate în mod expres perioadele de activitate desfășurate în ultimii 

doi ani pentru care polițistului i-au fost întocmite evaluările de serviciu anuale; 

6. 2813121 – nu îndeplinește condiția prevăzută la pct. II lit. e) întrucât, în adeverința solicitată la 

pct. IV lit f) din Anunț, nu sunt menționate în mod expres perioadele de activitate desfășurate în ultimii 

doi ani pentru care polițistului i-au fost întocmite evaluările de serviciu anuale; 

7. 2813412 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

8. 2813253 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

9. 2813395 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă documente doveditoare care 

să ateste vechimea în muncă); 

10. 2813391 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă autobiografie, tabel cu rude, 

cazier judiciar, fotografie 9x12 cm, adeverinţă medicală, aviz psihologic, Anexa nr. 5); 

11. 2813431 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă C.V., supliment la diploma 

de licenţă, aviz psihologic, consimţământ informat semnat şi datat); 

12. 2813402 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă carte de identitate); 

13. 2813443 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de 

licenţă); 

14. 2813480 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă fotografie 9x12 cm); 

15. 2813262 – nu a completat corespunzător Tabelul cu rude, prevăzut la pct. III lit. e) din Anunţ. 
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S.P.C.P. AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 
 

 

1. 2813375 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

2. 2813385 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

3. 2813343 – nu îndeplinește condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

4. 2813053 – nu îndeplinește condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

5. 2813242 – nu îndeplinește condiția prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

6. 2813125 – nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. II lit. b) şi e) din Anunţ; 

7. 2813188 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

8. 2813244 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

9. 2813205 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. II lit. b) din Anunţ; 

10. 2813342 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă supliment la diploma de 

licenţă); 

11. 2813479 – nu îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. I lit. e) din Anunţ; 

12. 2813446 – nu a transmis dosarul de recrutare în volum complet (lipsă Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5, 

documente prevăzute la pct. III lit. j) şi k) din Anunţ. 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

Comisar-şef de poliţie 

 

POROJAN MIHAELA 

 
 

 

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:  

 

- comisar-şef de poliție BADEA ANDREEA-SIMONA 

tor --- -       

- comisar-şef de poliție MARICA TRAIAN-VALENTIN 

NU ION 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

Întocmit/redactat 

Secretarul comisiei de concurs 

 

 

- subcomisar de poliţie PÂRVU ANDREEA-MIHAELA 

 

 

 

________________________ 

 

 


