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Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul 
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea 

postului de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare, prin încadrare 
directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi 

cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (Anunţul de concurs nr. 1713201 din 27.06.2022) 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Motivul 

1.  1715906 

Dosarul de recrutare a fost trimis înainte de începerea perioadei de 
înscriere (06.07.2022) 

Adeverința medicală nu conține datele de identificare ale candidatului 
Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului  

2.  1715907 
Adeverința medicală nu conține datele de identificare ale candidatului 
Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului 

3.  1716007 
Adeverința medicală nu conține datele de identificare ale candidatului 
Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului 

4.  1715908 
Dosarul de recrutare a fost trimis înainte de începerea perioadei de 

înscriere (29.07.2022) 
Anexa 3 nu este completată în integralitate 

5.  1715909 Anexa 3 nu este completată în integralitate 

6.  1715910 
Dosarul de recrutare a fost trimis înainte de începerea perioadei de 

înscriere (30.07.2022) 
Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului 

7.  1716316 Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului 

8.  1715911 
Tabelul cu rudele nu a fost completat conform notei de subsol din Anexa 

nr. 4 

9.  1715912 Autobiografia nu a fost întocmită conform îndrumarului de la Anexa 5 

10.  1715950 Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului 

                                                
1 recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi 
cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la OMAI nr. 
177/2016”; 
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crt. 

Cod unic de 
identificare 

Motivul 

11.  1715970 
Tabelul cu rudele nu a fost completat conform notei de subsol din Anexa 

nr. 4 

12.  1716053 
Tabelul cu rudele nu a fost completat conform notei de subsol din Anexa 

nr. 4 

13.  1716459 
Completarea la dosar (supliment diplomă studii) nu a fost trimisă în 

termen (30.08, ora 17:06) 
Nu a semnat și datat tabelul cu rudele 

14.  1716460 
Tabelul cu rudele nu a fost completat conform notei de subsol din Anexa 

nr. 4 

15.  1716464 
Autobiografia nu a fost întocmită conform îndrumarului de la Anexa 5 

Nu a depus suplimentul diplomei de studii 

16.  1716465 Autobiografia nu a fost întocmită conform îndrumarului de la Anexa 5 

17.  1716466 Autobiografia nu a fost întocmită conform îndrumarului de la Anexa 5 

18.  1716467 

Completarea la dosar (supliment diplomă studii) nu a fost depusă în 
termen (30.08, ora 15:01) 

Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului 
Nu a depus documente justificative care să ateste vechimea în muncă 

19.  1716607 

Dosarul de recrutare a fost trimis după încheierea perioadei de înscriere 
(30.08, ora 15:06) 

Studiile absolvite nu se încadrează în cele necesare ocupării postului: 
drept 

20.  1716608 

Dosarul de recrutare a fost trimis după încheierea perioadei de înscriere 
(30.08, ora 15:17) 

Nu a depus suplimentul diplomei de inginer 
Nu a depus documente justificative care să ateste vechimea în muncă 

21.  1716609 
Anexa 3 nu este completată în integralitate 

Nu a semnat și datat tabelul cu rudele 
Autobiografia nu a fost întocmită conform îndrumarului de la Anexa 5 

 
 

 Întocmit, 
Secretarul comisiei de concurs 
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