R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE CONCURS

NESECRET
Bucureşti

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de A.N.I.T.P. în vederea ocupării posturilor de ofiţer specialist principal I
în cadrul Unităţii de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele candidatului

1

CURELARIU ANDREI-CONSTANTIN

2

4090142

Rezultat verificare dosar
Motivul neîndeplinirii condițiilor de
participare la concurs
INVALIDAT - dosar incomplet – nu
îndeplinește condițiile specifice
prevăzute la Cap.I lit.d) din Anunțul de
concurs nr. 4090013/10.12.2020
INVALIDAT - dosar incomplet – nu
conține documentele prev. La art.61
alin.1) din Anexa 3 la OMAI
nr.140/2016, actualizat

NOTĂ: Conform art.30 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de
politie ale MAl, cu modificarile şi completarile uIterioare, "La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai
candidatii care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice de recrutare, conditiile de ocupare prevazute in fişa postului,
respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect intocmite şi au au fost depuse in termenul prevazut în anuntul de
concurs."
Aspectele sus-mentionate au facut obiectul analizei comisiei de concurs şi au fost consemnate in procesul-verbal din data de
05.01.2021.
Candidatii sunt rugaţi să verifice permanent site-ul instituţiei : www.anitp.mai.gov.ro.

COMISIA DE CONCURS

Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1
Tel.: 021.311.89.82, Fax: 021.319.01.83; anitp@mai.gov.ro
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Rezultat verificare dosar

Rezultat
testare
psihologică

VALIDAT - dosar complet şi
corect întocmit
VALIDAT -dosar complet şi
corect întocmit

Apt

ACHIMESCU SOFIA-PAULA

VALIDAT -dosar complet şi
corect întocmit

Apt

CHISCOP LĂCRĂMIOARA-ANGELICA

VALIDAT -dosar complet şi
corect întocmit

Apt

1

ALEXANDRESCU EMIL-OVIDIU

2

DUMITRIU ADRIANA

3
4

Apt

NOTĂ: Conform art.30 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de
politie ale MAl, cu modificarile şi completarile uIterioare, "La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai
candidatii care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice de recrutare, conditiile de ocupare prevazute in fişa postului,
respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect intocmite şi au au fost depuse in termenul prevazut în anuntul de
concurs."
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