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ANUNȚ 

în atenția candidaților la concursul organizat pentru ocuparea a 18 posturi de conducător auto 
(autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri 

Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prin încadrare directă 
 

 Având în vedere procesul-verbal nr. 1717361 din 16.09.2022, încetează procedura de 
concurs pentru candidatul cu codul de identificare 1714300 și se face oferta de ocupare a 
postului, fiind chemat pentru a parcurge etapele necesare încadrării, candidatul cu codul de 
identificare 1714264, nr. crt. 20 din Tabelul cu rezultatele finale obţinute la concurs nr. 1715831 
din 17.08.2022, astfel: 

- În data de 19.09.2022 (în intervalul orar 08.00-16.00): Prezentarea documentelor 
originale, respectiv care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul; 

-  În data de 21.09.2022 ora 10.00: Evaluarea psihologică, la sediul 2 al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra 
Neamţ, strada Mihail Sadoveanu nr. 16; 

 Candidatul va avea asupra lui un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră și cartea de 
identitate. 

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.  

Se poate 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. 
- Examinarea medicală, conform planificării Centrului Medical Județean Neamț (după afișarea 

rezultatului testării psihologice). 
 


