MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
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Exemplar UNIC
Nr. 141.542
Bucureşti, 19.10.2021

COMISIA DE CONCURS

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE
în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de
prim-adjunct al inspectorului șef la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al Județului Constanța

Nr.
crt.

1.

Codul unic de
identificare al
candidatului

R/5225

Motivul respingerii
nu îndeplinește toate condițiile de participare la concurs, prevăzute în anunţul de concurs
nr.127.849 din 03.09.2021, respectiv:
1. condițiile stipulate la lit. A. cap. I. Pregătire de bază: - studii superioare de lungă
durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licență:
„Matematică”, „Informatică”, „Fizică”, „Chimie”, „Inginerie chimică”, „Inginerie civilă”,
„Ingineria instalațiilor”, „Inginerie electrică”, „Inginerie mecanică”, „Inginerie
energetică”, „Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale”,
„Ingineria autovehiculelor”, „Calculatoare și tehnologia informației”, „Ingineria
sistemelor”, „Inginerie genistică”, „Inginerie industrială”, „Ingineria transporturilor”,
„Științe inginerești aplicate”, „Ingineria materialelor”, „Ingineria mediului”, „Inginerie și
management”, „Inginerie de armament, rachete și muniții”, „Drept”, „Științe
administrative”, „Științe militare, informații și ordine publică”, „Cibernetică, statistică și
informatică economică”, „Contabilitate”, „Economie”, „Finanțe”, „Management”,
candidatul fiind absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport – Facultatea
Militară de Educație Fizică și Sport, Titlul de Licențiat în educație Fizică Militară și Sport,
Profilul Educație Fizică și Sport, Specializarea Educație Fizică Militară și Sport;
2. condițiile stipulate la lit. A. cap. II – Condiții specifice de recrutare, prevăzute de
art. 32 alin. (1), alin. (2) pct. II și alin. (3) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv nu este cercetat disciplinar, nu se află
sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin.
(2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016.
Din Adeverința nr. 2.436.022/17.09.2021 depusă de candidat la dosarul de recrutare, reiese
că „ofițerul se află în curs de cercetare disciplinară iar începând cu data de 22.02.2021
cercetarea disciplinară a fost suspendată întrucât a fost deschis un dosar penal în cauză”
și ofițerul se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare pe care a contestat-o în instanță.”
Având în vedere Adresa nr. 278662/26.11.2020 a DGMRU, suspendarea cercetării
prealabile nu suspendă efectele juridice ale actului administrativ prin care aceasta a fost
dispusă cadrului militar, astfel că acesta se află sub efectul prevederilor art. 32 alin. (1) lit.
b) 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.

Preşedintele comisiei de concurs:

Semnătura:

Colonel RADU CRISTIAN

_______________
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