MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
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Bucureşti, 26.11.2021

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, a postului
vacant de Ofițer specialist principal II, poziția 61
Serviciul Evacuare, Asanare Pirotehnică și Urgențe CBRN
Nr.Crt.

COD

MOTIVARE

1.

8272

2.

8050

3.

8300

4.

7970

5.

8082

6.

8092

7.

8274

8.

8280

9.

8302

INAPT conform Aviz medic de unitate
Dosar de recrutare incomplet. Nu a depus toate documentele solicitate în timpul alocat
pentru constituirea acestuia
Anexa nr. 4 – Tabelul nominal cu rudele candidatului nu cuprinde date despre candidat
conform modeluluidin anunț.
Rezoluție medic de unitate: Fișă incompletă. Lipsă antecedente.
Diplomă de licență scanată incomplet.Nu a depus suplimentul la diploma de licență
Anexa nr. 4 – Tabelul nominal cu rudele candidatului nu cuprinde date despre candidat
și nu este datată, conform modelului din anunț.
Nu a depus suplimentul la diploma de licență
Nu a depusfotografie.
Dosar de recrutare incomplet. Nu a depus toate documentele solicitate în timpul alocat
pentru constituirea acestuia
Conform adeverinței eliberate de MApN nr. A18979/12.11.2021, îndeplinește condiţiile
prevăzute la art. 1 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 - nu face obiectul
participării la concurs.
Anexa nr. 4 – Tabelul nominal cu rudele candidatului nu cuprinde date despre candidat,
nu este semnată și datată, conform modeluluidin anunț.

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

Membrii comisiei de concurs

Preşedintele comisiei de concurs

Locotenent-colonel STOIAN Adrian-Erwin

Colonel UȘURELU Ștefan-Eugen

Sublocotenent GAVRILĂ Ionuț-Adrian

Redactat: Secretarul comisiei, Lt. BEREHOIU Ana-Maria

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şicerinţele 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.
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Documentul conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

