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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. 420262  

Din 27.06..2022 
                    Exemplar unic 

 

 

A P R O B 
(Î) DIRECTOR 

Postarea pe internet și 
afișarea la sediul centrului 

 
 
 

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 – Biroul Resurse Umane, prevăzut la poziția 108 din 
statul de organizare – prin încadrare directă, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC 
IDENTIFICARE 

Validare/Invalidare 
candidatură 

Observații 

1.  419965 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu îndeplinește condiția 
prevăzută la punctul 3, lit.a din 
anunțul de concurs nr. 
419820/27.06.2022 

2.  419986 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu a susținut evaluarea 
psihologică, conform planificării 
din anunțul nr. 420021 din 
13.07.2022. 

3.  
LĂCRARU VALENTIN 
GEORGE 

Candidatură 
INVALIDATĂ 

În cererea de înscriere 
denumirea structurii pentru care 
optează candidatul nu 
corespunde cu anunțul de 
concurs și nici cu locul de 
muncă vizat din CV.    

4.  419962 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 
participare la concurs, 
prevăzută la pct. 3, lit. d în 
anunțul de concurs nr. 
419820/27.06.2022, respectiv 
nu are două evaluări anuale de 
serviciu. 
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crt. 
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candidatură 

Observații 

5.  419960 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu îndeplinește condițiile de 
studii, respectiv domeniul de 
licență nu corespunde cerințelor 
din anunț prevăzute la punctul 
2, lit. a) 
 

6.  419983 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu a susținut evaluarea 
psihologică, conform planificării 
din anunțul nr. 420021 din 
13.07.2022. 

7.  419892 

Candidatură 
 INVALIDATĂ 

Nu îndeplinește condiția 
prevăzută la punctul 4 lit. b) din 
anunțul de concurs nr. 
419820/27.06.2022, în sensul 
că CV-ul nu este datat. 
CV-ul nu respectă modelul 
anexat anunțului de concurs. 

8.  419953   

Candidatură 
 INVALIDATĂ 

- În Tabelul nominal cu rudele și 
soțul/soția candidatului nu s-a 
respectat condiția referitoare 
la completarea CNP pentru 
una din persoanele trecute în 
tabel: ”se completează numai 
dacă persoana în cauză și-a 
dat în mod expres 
consimțământul pentru 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal, potrivit 
Regulamentului (UE) 
2016/679, cu modificările și 
completările ulterioare. În 
situația în care rudele 
menționate în tabelul nominal 
sunt în imposibilitatea de a-și 
exprima consimțământul în 
rubrica destinată din tabel, 
candidatul/personalul MAI va 
anexa acordul acestora 
exprimat în scris cu privire la 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal potrivit 
Regulamentului (UE) 
2016/679, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Nu a fost depus la dosarul de 
recrutare document doveditor 
care să ateste vechimea în 
muncă și copie a livretului 
militar. 
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9.  419979 

Candidatură 
 INVALIDATĂ 

Nu a depus la dosarul de 
recrutare tabel nominal cu 
rudele candidatului și soția/soțul 
candidatului așa cum este 
prevăzut la punctul 4 lit. h) din 
anunțul de concurs nr. 
419820/27.06.2022 

10.  MUJA CRISTINA 

Candidatură 
 INVALIDATĂ 

Nu a depus la dosarul de 
recrutare avizul psihologic din 
care să rezulte aptitudinea 
privind deținerea, portul și 
folosirea armelor și munițiilor 
letale sau neletale supuse 
autorizării, așa cum este 
prevăzut la punctul 4 lit. l) din 
anunțul de concurs nr. 
419820/27.06.2022 

11.  420022 

Candidatură 
 INVALIDATĂ 

Autobiografia nu este redactată 
olograf, cu cerneală/pastă 
albastră, iar tabelul nominal cu 
rudele candidatului și soția/soțul 
candidatului nu este datat și 
semnat, așa cum este prevăzut 
la punctul 4 lit. h) din anunțul de 
concurs nr. 419820/27.06.2022  

12.  419987 
Candidatură 

 INVALIDATĂ 
Declarat INAPT de către 
medicul de unitate 

 
 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


