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INSPECTOR ŞEF 

Colonel 
 

MITREA MIHAI-CIPRIAN 
 

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 administrativ principal, Serviciul Logistic, compartimentul Intendență, prin 
încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile 

specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (Anunţul de concurs nr. 1713199 din 27.06.2022) 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Motivul 

1.  1717217 
Dosar incorect: documentul prevăzut la pct. V.7 (tabelul cu rude) nu a 

fost completat conform notei de subsol din Anexa nr. 4 

2.  1717262 

Dosar incorect și incomplet: Nu a depus documentele de studii 
echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale (conform 
cerinței de la pct. V.3 din anunț) 

3.  1717086 

Dosar incomplet: Nu a depus documentele prevăzute la pct. V.3 
(diploma de bacalaureat), V.4 (documente privind vechimea în muncă), 
V.5 (copie certificat de naștere), V.8 (fotografie 9X12 cm), V.11 (aviz 

psihologic) 

4.  1716944 
Dosar incorect: Nu a respectat îndrumarul de întocmire a autobiografiei 

(anexa nr. 5 la anunț) 

5.  1717265 
Dosar incorect: Nu a depus fotografia color în formatul solicitat (9X12 

cm), conform pct. V.8 din anunț 

6.  1717266 
Dosar incorect: Nu a respectat îndrumarul de întocmire a autobiografiei 

(anexa nr. 5 la anunț) 

7.  1717275 
Dosar incomplet: Nu a depus documentele prevăzute la pct. V.8 
(fotografia color 9X12 cm) și pct. V.10 (adeverința medicală) 

8.  1717046 
Dosar incomplet: Nu a depus documentele prevăzute la pct. V.4 

(documentele privind vechimea în muncă) 

                                                
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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Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Motivul 

9.  1717047 
Neîndeplinirea condiției privind aptitudinea medicală (prevăzută la pct. 

IV din anunțul de concurs) 

10.  1717219 
Dosar incomplet: Nu a depus documentele prevăzute la pct. V.4 

(documentele privind vechimea în muncă) 

11.  1717220 
Dosar incomplet: Nu a depus documentul prevăzut la pct. V.3 din anunț 

(diploma de bacalaureat) 

12.  1716946 
Dosar incorect: Documentele au fost transmise în afara termenului de 

depunere menționat în anunț 

13.  1717269 
Dosar incomplet: Nu a depus documentul prevăzut la pct. V.13 din 

anunț (declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de 
recrutare) 

14.  1716881 
Dosar incorect: Documentele au fost transmise în afara termenului de 

depunere menționat în anunț 
 
 
 

 Întocmit, 
Secretarul comisiei de concurs 
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