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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 subofițer tehnic principal, compartimentul Tehnic, Serviciul Logistic, prin încadrare
directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi
cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (anunţul de concurs Nr. 1713190 din 27.06.2022)

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

Cod unic
de
identificare
1716324

1716056
1716997
1713589
1716490

6.

1716485

7.

1715915

8.

1716817

Motivul
Dosar incomplet: documentul prevăzut la art. V, pct. 7 (tabelul
cu rude), nu a fost completat conform notei de subsol din Anexa
nr. 4 la anunțul de concurs
Dosar incomplet: lipsă documente prevăzute la cap.V pct. 6, 7,
8, 9, 10, 11 din anunțul de concurs (autobiografie, tabel cu rude,
fotografie, cazier judiciar/lipsă consimțământ expres pentru
solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, adeverință
medicală, aviz psihologic)
Dosar incomplet:lipsă documente prevăzute la cap. V, pct.4
(documente de vechime) din anunțul de concurs
Dosar incorect/incomplet: documentul prevăzut la cap. V pct. 7
din anunțul de concurs (tabelul cu rude) este incomplet;
documente depuse înainte de termen
Dosar incorect: documentul prevăzut la cap. V, pct. 6
(autobiografia) nu a fost completată conform Îndrumarului din
Anexa nr.5 la anunțul de concurs
Dosar incorect: documentul prevăzut la cap. V, pct. 9
(fotografie) neconform.
Cadru militar în rezervă-nu face obiectul selecționării
Neîndeplinirea condiției privind aptitudinea medicală prevăzută
la cap. IV, conform adeverinței medicale transmisă de către
candidat și completată de medicul de unitate (anexa nr.6 la
anunțul de concurs)
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Nr.
crt.

Cod unic
de
identificare

9.

1716435

10.

1716057

11.

1716621

12.

1716322

Motivul
Dosar incomplet: lipsă document prevăzut la cap. V, pct. 10
(adeverință medicală), din anunțul de concurs
Dosar incomplet: lipsă document care atestă nivelul studiilor
impuse de cerințele postului (lipsă foaie matricolă) prevăzut în
cap. V, pct. 3 din anunțul de concurs
Dosar incomplet: lipsă document prevăzut la cap. V, pct. 4
(carte de identitate) din anunțul de concurs
Dosar incomplet: lipsă documente prevăzute la cap. V pct. 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 11 din anunțul de concurs (C.V., documente care
atestă nivelul studiilor necesare, carte identitate, documente
vechime, certificate naștere, autobiografie, cazier judiciar/lipsă
consimțământ expres solicitare extra de pe cazierul judiciar,
fotografie, aviz psihologic).

Întocmit,
Secretarul comisiei de concurs
Plt. maj.
Ardeleanu Nicolae
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