
 
 
 

 
 
 

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 29.08.2017 pentru ocuparea funcției de 
ofițer specialist principal I la Serviciul marketing și achiziții publice – Compartimentul derulare contracte, 
prevăzută la poziția 155 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviație (Aparat propriu), 
prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului 

Afacerilor Interne care îndeplinesc condițiile legale  
 
 
1. Agent șef adjunct de poliție RĂDULESCU GHEORGHE din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Ilfov: 
- nu îndeplinește cumulativ condițiile pentru participarea la concurs, în sensul că, în conformitate cu prevederile 
art. 31 din Anexa nr. 3 la Ordinul MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile 
militare ale MAI, recrutarea se realizează din rândul maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale MAI, 
nu și din rândul agenților de poliție, condiție menționată și în anunțul de concurs nr. 24841 din 17.07.2017;  
 
2. Plutonier GOANȚĂ MARIUS-LAURENȚIU din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova: 

- până la data de 31.07.2017, orele 16.00, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale 
dosarului de recrutare prevăzute de art. 61 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., condiție menționată și în anunțul de 
concurs nr. 24841 din 17.07.2017; 
 
3. Plutonier major POPESCU OANA-CĂTĂLINA din Inspectoratul General de Aviație (Aparat propriu): 

- până la data de 31.07.2017, orele 16.00, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale 
dosarului de recrutare prevăzute de art. 61 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., condiție menționată și în anunțul de 
concurs nr. 24841 din 17.07.2017; 
 
4. Maistru militar clasa a III-a VĂDUVA RUXANDRA-CAMELIA din cadrul Inspectoratului General de 
Aviație (Aparat propriu): 
- până la data de 31.07.2017, orele 16.00, termenul limită stabilit, nu a depus documentele constitutive ale 
dosarului de recrutare prevăzute de art. 61 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 priv ind 
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., condiție menționată și în anunțul de 
concurs nr. 24841 din 17.07.2017.  
 
 Comisia de concurs: 
 


