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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 vacant de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia 
Informației - Compartimentul Comunicații, prin încadrare directă1  

(anunţul de concurs nr. 1713192 din  27.06.2022) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Motivul 

1. 1716235 

Dosar incomplet/incorect: lipsă documente prevăzute la cap. V pct.4 
(privind vechimea în muncă);  documentul prevăzut la cap. V pct. 7 

(tabelul cu rude) nu a fost completat conform notei de subsol din Anexa 
nr. 4 

2. 1716259 

Dosar incomplet/incorect: lipsă document prevăzut la cap. V pct. 3  din 
anunț (adeverința înlocuitoare ieșită din termenul de valabilitate);  

documentul prevăzut la cap. V pct.7 (tabelul cu rude) nu a fost completat 
conform notei de subsol din Anexa nr. 4 

3. 1716567 
Dosar incomplet: lipsă documente prevăzute la cap. V pct. 4 (privind 

vechimea în muncă) 

4. 1716566 

Dosar incomplet/incorect întocmit: lipsă document prevăzut la cap.V pct.8 
(și lipsa acordului expres al candidatului pentru solicitarea documentului 
de către compartimentul cu sarcini de recrutare); lipsă document prevăzut 

la cap.V.pct.11 (aviz psihologic) 

5. 1716565 
Dosar incomplet/incorect: lipsă document prevăzut la cap. V pct. 3  din 

anunț (documente care să ateste nivelul studiilor impuse de cerințele 
postului) 

6. 1716631 Documente depuse în afara termenului prevăzut în anunț 

7. 1716632 Documente depuse în afara termenului prevăzut în anunț 

                                                 
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”; 



NESECRET 

NESECRET 
Pagina 2 din 2 

   Str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ 
Telefon: 0233216815, Fax: 0233211213 / 0233211666 

E-mail: isuneamt@ijsunt.ro 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Motivul 

8. 1716572 

Dosar incomplet/incorect: documentul prevăzut la cap. V pct. 10 
(adeverința medicală) transmis conform Anexei 6 nu conține datele de 

identificare ale persoanei, iar documentul completat cu datele de 
identificare nu respectă modelul din Anexa nr. 6 
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