
                MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                          Nesecret 

                                   Ex. unic 
                      Nr. 344062 

               din 19.07.2022 

 
  COMISIA DE CONCURS  
 
 

LISTA CANDIDAȚILOR 
 

care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării 
postului vacant de preot militar, prevăzut la poziția 41 din statul de organizare al Direcției 
Informare și Relații Publice, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc 

condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant 
 
 
 
 

La data de 18.07.2022, comisia de concurs constituită în vederea încadrării funcţiei preot 
militar, prevăzut la poziția 41 din statul de organizare al Direcției Informare și Relații Publice, prin 
încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și 
cerințele pentru ocuparea postului vacant, a procedat, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 
(2) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, la verificarea 
îndeplinirii de către candidaţii înscrişi a condiţiilor de participare, pe baza documentelor depuse la 
dosarele de recrutare. 

S-a constatat faptul că 5 candidați au depus cereri de participare la concurs și dosare de 
recrutare, până la data de 15.07.2022, ora 14.00, termen prevăzut în anunțul de concurs nr. 
341462 din 29.06.2022. 

Din analiza documentelor din dosarele de recrutare, în raport cu cerințele/condițiile 
precizate în anunțul de concurs nr. 341462 din 29.06.2022 comisia de concurs a hotărât 
următoarele:   

 

Nr. 
crt. 

Cod unic de identificare 
Hotărârea comisiei 

de concurs  
Precizarea motivului 

1.  

 

 
 
 
 
 
 
 

1744419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPINS 

-neîndeplinirea condiției de 
participare prevăzută la pct. I lit. 
e) – media generală, calculată 
potrivit formulei din anunțul de 
concurs nr. 341462 / 29.06.2022, 
este 8,47;  
-lipsă adeverință medicală, 
consimțământ informat, aviz 
psihologic, declarație pe proprie 
răspundere - documente 
constitutive ale dosarului de 
recrutare prevăzute la pct. II lit. 
g), h), i), j); 
-lipsă binecuvântare Arh. 
București (condiție de participare 
prevăzută la pct. I, lit. f) din 
anunțul de concurs nr. 341462 / 
29.06.2022, astfel cum a fost 
precizat ) 



2.  

 

 

 
 
 
 
 

1744420 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESPINS 

-neîndeplinirea condiției de 
participare prevăzută la pct. I lit. 
e) – media generală, calculată 
potrivit formulei din anunțul de 
concurs nr. 341462/29.06.2022, 
este 7,92; 
-lipsă aviz psihologic, document 
constitutiv al dosarului de 
recrutare prevăzut la pct. II lit. i) 
din anunțul de concurs; 
-neîndeplinirea condiției de 
participare prevăzută la pct. I lit. 
f) din anunțul de concurs nr. 
341462 / 29.06.2022, respectiv 
vechimea minimă (2 ani) de 
activitate pastorală, precum și 
lipsa binecuvântării Arh. 
București.  

3.  

 

 
1744442 

 
 

RESPINS 

lipsă binecuvântare Arh. 
București (condiție de participare 
prevăzută la pct. I, lit. f) din 
anunțul de concurs nr. 
341462/29.06.2022). 

 

 

 

 

 

 


