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Bucureşti, 26 .11.2021

- Comisia de concurs -

Lista candidaţilor
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea ocupării, prin încadrare
directă1 și/sau rechemare în activitate2, postului vacant de Asistent medical
principal, poziția 78 - Biroul Asistență Medicală de Urgență și Prim Ajutor
Calificat
NR.
CRT.

COD

1.

8314

2.

8036

3.

8126

MOTIVARE
Candidatul nu a semnat Consimțământul informat,
neasumându-și astfel conținutul acestuia
Autobiografia nu a fost întocmită conform prevederilor
îndrumarului pentru întocmirea acesteia. (În încheierea
autobiografiei
nu
a
menționat:
„Îmi
asum
responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în
prezenta autobiografie și sunt de acord cu prelucrarea
datelor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016.”
Dosar de recrutare incomplet. Nu a depus toate
documentele solicitate în timpul alocat pentru
constituirea acestuia

NOTĂ:
ATENȚIE!! ACESTĂ ETAPĂ NU SE CONTESTĂ!
Candidații înscriși la concurs care nu se regăsesc în tabelul de mai sus, au dosarele de recrutare în
volum complet, corect întocmite şi îndeplinesc condiţiile de participare, conform anunțului de concurs!

COMISIA DE CONCURS:
Avizat
Preşedintele comisiei de concurs
Maior NEGUȚU Alexandru Cătălin
Membrii comisiei de concurs
Maior DUMINICĂ Mihai
Plutonier major ȚEPELUȘ Alexandra Florina

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/poliţist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr.
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
2
Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care
corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante. Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a
îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu
fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. – art. 1 alin. (3) și art.9 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
1

Documentul conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului nr.679/2016!
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