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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 24.08.2017 
pentru ocuparea funcţiei de ofițer specialist principal I la Serviciul Management Resurse 
Umane – Compartimentul gestiune, evidență informatizată resurse umane, prevăzută la 
poziția 132 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviație,  prin trecere în 
corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului 

Afacerilor Interne care îndeplinesc condițiile legale 
 
 

 
1. Candidatul MATEI CORNEL plutonier major în cadrul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență București-Ilfov, până la data limită 01.08.2017, ora 16.00, nu a depus 

documentele necesare constituirii dosarului de recrutare. 
 
2. Candidatul PEREȚEANU CLAUDIU-VALENTIN, plutonier major în cadrul Jandarmeriei 

Române – U.M. 0575 București, până la data limită 01.08.2017, ora 16.00, nu a depus 

documentele necesare constituirii dosarului de recrutare. 
 
3. Candidatul ROȘCA DOREL, maistru militar principal în cadrul Inspectoratului General de 

Aviație, până la data limită 01.08.2017, ora 16.00, nu a depus documentele necesare 

constituirii dosarului de recrutare. 
 

4. Candidatul SĂLCEANU COSMIN-IONUȚ, plutonier major în cadrul Jandarmeriei Române – 
U.M. 0575 București, până la data limită 01.08.2017, ora 16.00, nu a depus documentele 

necesare constituirii dosarului de recrutare. 
 

5. Candidatul NICULESCU IONUȚ-FLORENTIN, agent de poliție în 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 M.A.I. privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., recrutarea se 
realizează din rândul maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului 
Afacerilor Interne, nu și din rândul  agenților de poliție, precum și faptul că până la data de 
01.08.2017, ora 16.00, termenul limită stabilit, nu a depus documentele necesare constituirii 

dosarului de recrutare.  
 

6. Candidatul RĂDULESCU GHEORGHE, agent șef adjunct de poliție în 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 M.A.I. privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., recrutarea se 
realizează din rândul maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului 
Afacerilor Interne, nu și din rândul  agenților de poliție, precum și faptul că până la data de 
01.08.2017, ora 16.00, termenul limită stabilit, nu a depus documentele necesare constituirii 

dosarului de recrutare. 
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