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Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Petrodava” al judeţului Neamţ 

 

 NESECRET 
Exemplar unic 
Nr. 1708525 
Piatra Neamţ, 
21.01.2022 

 
 

 
 

COMUNICAT 
privind planificarea în vederea susținerii evaluării psihologice 

 
În atenţia candidaţilor declarați „PROMOVAT” la concursul organizat în 

vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul 
Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul 
Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de 
soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, 
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:  

 
Având în vedere neprezentarea la evaluarea psihologică din data de 

20.01.2022 și adresa transmisă prin e-mail de către candidatul cu codul unic de 
identificare 3820612, prin care am fost informați că acesta nu dorește să accepte 
oferta de ocupare a postului adusă la cunoștință prin postarea pe site-ul instituției și 
afișarea la avizierul instituției, Comisia de recrutare a analizat rezultatele 
candidaților declarați „promovat”, începând de la poziția 49 din TABELUL CU 
REZULTATELE FINALE obținute de candidați în cadrul probelor de concurs 
susținute la Centrul de selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați 
profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al 
județului Neamț înregistrat cu nr. 3821370 din 22.12.2021 și care au obținut aceeași 
notă (nota 6.00) la „Traseul practic - aplicativ”, în vederea aplicării succesive a 
criteriilor de departajare enunțate la cap. X din Anunțul de concurs înregistrat cu nr. 
3820105 din 22.11.2021 și ulterior a repartizării candidaților declarați „admis” 
conform clasificării candidaților pe principiul „în situația în care numărul 
candidaților declarați „admis” este identic cu numărul posturilor pentru care s-a 
organizat concurs, repartizarea pe subunități de intervenție se va efectua pe baza 
opțiunii candidaților, în ordinea descrescătoare a notelor obținute”. 

Astfel, candidatul clasat pe următorul loc, prevăzut la poziția 49 (cod unic 
de identificare 3820479), din TABELUL CU REZULTATELE FINALE obținute de 
candidați în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de selecție Neamț 
pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al județului Neamț 
înregistrat cu nr. 3821370 din 22.12.2021, va susține evaluarea psihologică în data 
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de 25.01.2022, ora 08:30 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al 
judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi, nr. 34. 

 
Candidații vor avea asupra lor pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, 

cartea de identitate și mască de protecție. 
 

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine pot fi 
depuse în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului pe site-ul 
www.ijsunt.ro.  

Candidaţii pot contesta numai propriul aviz de inaptitudine. 
Calea de atac împotriva unui aviz psihologic de inaptitudine poate fi exercitată 

numai o singură dată. 
Contestaţia se depune la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” 

al judeţului Neamţ, unde se înregistrează cu data primirii. 
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele: 
a) numele, prenumele şi codul numeric personal al contestatorului; 
b) data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat; 
c) motivele pe care se întemeiază contestaţia; 
d) semnătura contestatorului; 
Contestatorul poate depune în susţinerea contestaţiei orice acte şi documente 

justificative pe care le consideră necesare. 
 

În conformitate cu H.G.R. nr. 34/2022, toți candidații care vor participa la 
testarea psihologică, au obligația să respecte cel puțin una dintre următoarele 
condiții: 

 sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

 prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

 prezintă rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecția 
cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore; 

 se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioră 
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 
Pentru toate cele patru situații enumerate anterior este necesară prezentarea 

unui document justificativ, valabil la data desfășurării testării psihologice.  
 

Candidaților care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus NU 
LI SE VA PERMITE ACCESUL în vederea susținerii testării psihologice. 

 
Cu ocazia evaluării psihologice, candidații vor prezenta în original  

documentele prevăzute la pct. VI din anunţ de la următoarele puncte: 3, 4 și 5 și 
vor depune în original documentele prevăzute la pct. VI din anunţ de la 
următoarele puncte: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. 
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În situaţia în care candidații nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu 
prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor 
şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, 
prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea 
autenticităţii documentului, aceștia nu vor continua procedura în vederea 
angajării. 

Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse şi în copie 
legalizată, situaţie în care nu mai este necesar a se prezenta documentul în original. 

La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat 
admis va avea asupra sa şi un dosar plic. 

În situația în care unul dintre candidați nu prezintă toate documentele solicitate 
şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate 
a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt 
autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit 
stabilirea autenticităţii documentului, în caz de neprezentare la evaluarea psihologică 
sau dacă este declarat “INAPT” din punct de vedere psihologic/medical, procedura 
de concurs încetează, oferta pentru ocuparea postului se va face următorului 
candidat, în ordinea descrescătoare stabilită în TABELUL CU REZULTATELE 
FINALE obținute de candidați în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de 
selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă înregistrat cu nr. 3821370 din 22.12.2021 
și se inițiază parcurgerea etapelor de validare a noului candidat. 

 
 

 
 
 
 
 
 


