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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. 420234 

Din 26.07.2022 

                    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 Logistic – Compartimentul Tehnic din cadrul Centrului de Formare Inițială și 

Continuă al MAI - Orăștie, prevăzut la poziția 29 din statul de organizare – prin încadrare directă, după 

cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
COD UNIC 

IDENTIFICARE 

Validare/Invalidare 

candidatură 
Observații 

1.  419935 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

A, pct. 3, lit. b,c,d în anunțul de 

concurs nr. 419829/27.06.2022, 

respectiv nu a fost depusă la dosar 

adeverința din care să rezulte 

îndeplinirea condițiilor specifice 

prevăzute în fișa postului. 

2.  419961 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

A, pct. 3, lit. d în anunțul de 

concurs nr. 419829/27.06.2022, 

respectiv nu are două evaluări 

anuale de serviciu. 

3.  420106 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

B, lit. h în anunțul de concurs nr. 

419829/27.06.2022, respectiv – în 

tabelul nominal cu rudele și 

soțul/soția candidatului, lipsește 

consimțământul privind 

prelucrarea datelor cu caracter 

personalul al unor rude și nu a fost 

anexat acordul acestora exprimat în 

scris.  
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Nr. 

crt. 
COD UNIC 

IDENTIFICARE 

Validare/Invalidare 

candidatură 
Observații 

4.  
CIRCO ALEXANDRU 

FLORIN 

Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

B, lit. a în anunțul de concurs nr. 

419829/27.06.2022, respectiv nu a 

fost depusă la dosar cererea de 

înscriere la concurs adresată 

directorului Centrului. 

5.  420087 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

A, pct. 2, lit. a în anunțul de concurs 

nr. 419829/27.06.2022, respectiv – 

pregătirea de bază (specializarea) a 

candidatului nu este cea prevăzută 

în anunț. 

6.  
FRĂSINEANU MARIA 

SIMONA 

Candidatură 

INVALIDATĂ 

Nu este îndeplinită condiția de 

participare la concurs, prevăzută la 

B, lit. h în anunțul de concurs nr. 

419829/27.06.2022, respectiv – în 

tabelul nominal cu rudele și 

soțul/soția candidatului, lipsește 

consimțământul privind 

prelucrarea datelor cu caracter 

personalul al rudelor și nu a fost 

anexat acordul acestora exprimat în 

scris. 

7.  420077 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

candidatul nu s-a prezentat la 

evaluarea psihologică 

8.  420072 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

candidatul nu s-a prezentat la 

evaluarea psihologică 

9.  420075 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

candidatul nu s-a prezentat la 

evaluarea psihologică 

10.  419927 
Candidatură 

INVALIDATĂ 

candidatul nu s-a prezentat la 

evaluarea psihologică 
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