
 
 
 
                       
 

 
 

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 07.03.2018 pentru ocuparea funcției de ofițer specialist 
principal I la Structura Financiar – Compartimentul buget, salarizare și metodologie 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. ANDREI STELUȚA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
2. ARMEANU ROXANA-MONICA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
3. AȘTEFĂNOAIEI ELENA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
4. BLÎNDU MAGDALENA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
5. BARBU-ALECSE DUMITRU-DANIEL: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
6. DOBRA OCTAVIAN-CONSTANTIN: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
7. GHEORGHE DIANA-MIHAELA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
8. IAGĂRU IOANA-CĂTĂLINA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
 
 
 



 
  
9. LAZĂR SIMONA-CĂTĂLINA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
10. MĂRGĂRIT MARIA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
11. MAȚOI 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. 26737 din 19.12.2017; 
12. POPESCU GEORGIAN-DRAGOȘ: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
13. SECU CORINA: 
- 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. 26737 din 19.12.2017; 
14. ȘERBAN CRISTIANA-LĂCRĂMIOARA: 
- nu îndeplinește cumulativ condițiile de participare la concurs, în sensul că, nu îndeplinește condițiile de studii 
impuse de cerințele postului, condiție impusă de art. 59 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 3 la Ordinu l M.A.I. nr. 
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și 
completările ulterioare, cerință menționată și în anunțul de concurs nr. 26737 din 19.12.2017 respectiv, candidații 
să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I  Bologna, 
absolvite cu diplomă de licență/echivalentă, în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: științe 
economice.  

 
 
  


