
 
                       

LISTA CANDIDAȚILOR 
care NU îndeplinesc condițiile de participare la concursul ce se va organiza de către Inspectoratul General de 

Aviație al Ministerului Afacerilor Interne în data de 06.03.2018 pentru ocuparea funcției de subofițer administrativ 
principal (și conducător auto) la Serviciul marketing și achiziții publice – compartimentul achiziții publice din cadrul 
Inspectoratului General de Aviație (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc 

condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant 
 
 
1. BACIU IONUȚ-MARIUS: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017; 
 
2. DRĂGUȘIN IONUȚ: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017; 
 
3. LEUȘTEAN LIVIA-NICOLETA: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017; 
 
4. MARIN ANDRA-MĂDĂLINA: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017; 
 
5. NICOLA PETRU-MIREL: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017; 
 
6. SUCIU LUCIAN-MARIUS: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017; 
 
7. TOPALĂ SABIN-GEORGIAN: 
- până la data de 30.01.2018, ora 1600, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale dosarului 
de recrutare prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, condiție 
menționată și în anunțul de concurs nr. 26728 din 19.12.2017. 

 
  


