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A P R O B 

(Î) DIRECTOR 

Postarea pe internet și 

afișarea la sediul centrului 

Comisar-șef de poliție 

 

 

A N U N Ţ 

 

 

Cu data prezentului anunț se publică LISTA candidaturilor invalidate în urma verificării dosarelor 

de recrutare pentru concursul organizat de către Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – 

Orăștie în vederea ocupării postului vacant de ofițer specialist I (formator) – Catedra de Pregătire 

Structuri Suport din cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al MAI - Orăștie, prevăzut la 

poziția 16 din statul de organizare – prin încadrare directă, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

COD UNIC 

IDENTIFICARE 

Invalidare 

candidatură 
Observații 

1.  419946 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de participare la concurs, 

prevăzută la lit.B, lit.m) în anunțul de concurs nr. 

419802/23.06.2022, respectiv nu a fost depusă la dosar 

„declarația de confirmare a cunoașterii și acceptare a 

condițiilor de recrutare”. 

2.  419938 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de participare la concurs, 

prevăzută la lit.B, lit.h) în anunțul de concurs nr. 

419802/23.06.2022, respectiv „Tabelul nominal cu 

rudele și soțul/soția candidatului” NU conține 

semnăturile sau acordul exprimat în scris de către acestea 

cu privire la Consimțământul de prelucrare a datelor cu 

caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 

2016/679, cu modificările completările ulterioare. 

3.  419940 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de participare la concurs, 

prevăzută la lit.A, pct.2, lit.a) în anunțul de concurs nr. 

419802/23.06.2022, respectiv –pregătirea de bază 

(specializarea) a candidatului nu este cea prevăzută în 

anunț.   
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Nr. 

crt. 

COD UNIC 

IDENTIFICARE 

Invalidare 

candidatură 
Observații 

4.  419942 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de participare la concurs, 

prevăzută la lit.A, pct.2, lit.a) în anunțul de concurs nr. 

419802/23.06.2022, respectiv –pregătirea de bază 

(specializarea) a candidatului nu este cea prevăzută în 

anunț.   

Nu este îndeplinită condiția de participare la concurs, 

prevăzută la lit.B, lit.h) în anunțul de concurs nr. 

419802/23.06.2022, respectiv – nu a depus la dosar 

„Autobiografia (redactată olograf, cu cerneală/pastă 

albastră, lizibil, fără ștersături sau prescurtări) și tabelul 

nominal cu rudele candidatului și soția/soțul 

candidatului”. 

Nu este îndeplinită condiția de participare la concurs, 

prevăzută la lit.B, lit.k) în anunțul de concurs nr. 

419802/23.06.2022, respectiv – nu a depus la dosar 

„consințământul informat”. 
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