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R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE                                                                                                                                                                                                            

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie 

COMISIA DE CONCURS 

 

                    NESECRET 

                    Nr. 420365 

Din 09.08.2022 

                    Exemplar unic 

 

 

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 pentru concursul organizat 

de către Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie  în vederea ocupării postului de ofițer 

specialist I (consilier juridic) – Compartimentul Juridic din cadrul Centrului de Formare Inițială și 

Continuă al MAI - Orăștie, prevăzut la poziția 118 din statul de organizare – prin încadrare directă, după 

cum urmează: 

 

NR. 

CR

T. 

COD UNIC 

IDENTIFICARE 

VALIDARE/INVALIDARE 

CANDIDATURĂ 
OBSERVAȚII 

1.  420212 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4 în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu a 

fost depusă la dosar adeverința din 

care să rezulte îndeplinirea condițiilor 

specifice prevăzute în fișa postului și 

la pct. 3 lit. a,b,c,d. De asemenea nu s-

a prezentat la testarea psihologică. 

2.  420186 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. m în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu a 

depus la dosarul de recrutare 

declarația de confirmare a cunoașterii 

și acceptare a condițiilor de recrutare. 

3.  420023 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 3, lit. d în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu are 

evaluări anuale de serviciu. Nu este 

îndeplinită condiția de participare la 

concurs, prevăzută la pct. 3, lit. a în 

anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu s-a 

prezentat la testarea psihologică. 
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NR. 

CR

T. 

COD UNIC 

IDENTIFICARE 

VALIDARE/INVALIDARE 

CANDIDATURĂ 
OBSERVAȚII 

4.  420198 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 3, lit. a în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu s-a 

prezentat la testarea psihologică. 

5.  
ONESC 

LAURENȚIU 

MARIUS 

Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 3, lit. a în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu s-a 

prezentat la testarea psihologică. 

6.  420105 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 3, lit. a în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu s-a 

prezentat la testarea psihologică. 

7.  420051 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 3, lit. a în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu s-a 

prezentat la testarea psihologică. 

8.  420134 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. k și l, în anunțul de concurs 

nr. 419818/27.06.2022, respectiv nu a 

fost depus la dosar consimțământul 

informat și avizul psihologic. 

9.  420195 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. h, în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv –

tabelul nominal cu rudele și 

soțul/soția candidatului, este 

incomplet și lipsește consimțământul 

privind prelucrarea datele cu caracter 

personal. De asemenea nu a fost 

anexat acordul acestora exprimat în 

scris. 

10.  420200 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. h, în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv –tabelul 

nominal cu rudele și soțul/soția 

candidatului, este incomplet și lipsește 

consimțământul privind prelucrarea 

datele cu caracter personal. De 

asemenea nu a fost anexat acordul 

acestora exprimat în scris. 
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NR. 

CR

T. 

COD UNIC 

IDENTIFICARE 

VALIDARE/INVALIDARE 

CANDIDATURĂ 
OBSERVAȚII 

11.  420208 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. h, în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv –în 

tabelul nominal cu rudele și soțul/soția 

candidatului, lipsește consimțământul 

privind prelucrarea datele cu caracter 

personal și nu a fost anexat acordul 

acestora exprimat în scris. 

12.  

RACA-DEAC 

ANDREEA 

ROBERTA 

 

Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. h, în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv –în 

tabelul nominal cu rudele și soțul/soția 

candidatului, lipsește consimțământul 

privind prelucrarea datele cu caracter 

personal și nu a fost anexat acordul 

acestora exprimat în scris. 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. m, în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv –

lipsește declarația de confirmare a 

cunoașterii și acceptării condițiilor de 

recrutare pentru poziția 118. 

13.  420216 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

pct. 4, lit. k, în anunțul de concurs nr. 

419818/27.06.2022, respectiv nu a 

fost depus la dosar consimțământul 

informat. 

 

COMISIA DE CONCURS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


