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ERATĂ 

Referitor la concursul pentru ocuparea funcției de Subofițer secretariat principal din cadrul  

Biroului Secretariat și Documente Clasificate 
 

 

Urmare a constatării unei erori materiale, se modifică Lista nr. 2154050 din 05.10.2022 

privind candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru ocuparea postului de Subofițer secretariat 

principal din cadrul Biroului Secretariat și Documente Clasificate al Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență ”Dealul Spirii” București – Ilfov, în sensul că se adaugă punctul nr. 22. 

Astfel, următorii candidați nu îndeplinesc condițiile pentru ocuparea postului în cauză: 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

identificare al 

candidatului 

Motivul/Motivele respingerii dosarului de recrutare 

1.  2153232 
Dosar incomplet 

(Lipsă aviz psihologic) 

2.  2153448 
Autobiografie neconformă 

 (Lipsă mențiuni privind arestarea, 

judecata,cercetarea rudelor) 

3.  2153401 
Curiculum vitae neconform 

 (nedatat și nesemnat) 

4.  2153461 
Dosar incomplet 

(Lipsă diplomă de bacalaureat. 

Lipsă aviz psihologic) 

5.  2153089 
Tabel rude neconform  
(Lipsă C.N.P. părinți) 

6.  2153021 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 

7.  2153324 
Autobiografie neconformă  

(Lipsă mențiuni privind arestarea, 

judecata,cercetarea rudelor) 

8.  2153234 
Autobiografie neconformă  

(Lipsă mențiuni privind arestarea, judecata, 

cercetarea rudelor și a candidatului) 

9.  2153459 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 

10.  2153408 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 
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11.  2153374 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 

12.  2153447 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 

13.  2153403 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 

14.  2153255 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180266 

din 27.06.2022) 

15.  2153020 
Dosar incomplet 

(Lipsă aviz psihologic. Autobiografie 

neconformă) 

16.  2153166 
Autobiografie neconformă  

(Lipsă mențiuni privind arestarea, judecata și 

cercetarea rudelor) 

17.  2153023 

Curiculum vitae neconform  
(nesemnat și nedatat) 

Autobiografie neconformă  
(lipsă mențiuni educație și formare 

profesională) 

18.  2153430 
Dosar incomplet 

(Lipsă diplomă de bacalaureat. Lipsă certificat 

de naștere. Lipsă aviz psihologic) 

19.  2153321 

Tabel rude neconform  
(Lipsă C.N.P. rude);  

Autobiografie neconformă 

 (Lipsă sintagmă de final a autobiografiei) 

20.  2153373 
Dosar incomplet 

(Lipsă aviz psihologic) 

21.  2153400 
C.V. neconform 

 (lipsă fotografie) 
22.  2153090 Inapt medical 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

Colonel Stan Georgiana                    ____________ 

  

SECRETARUL COMISIEI: 

Plutonier Tachiță Gabriel                    ____________ 


