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Nesecret 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA 
cu candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru ocuparea posturilor de Subofițer tehnic 

principal din cadrul Structurii de Financiar – Biroul Contabilitate și Biroul Salarizare al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” București-Ilfov 
 

Nr. 

crt. 

Codul de 

identificare 

al 

candidatului 

Condițiile care nu au fost îndeplinite
 

1.  2153233 

Dosar incomplet 

(Lipsă diplomă Bacalaureat; Lipsă Anexa 6; Lipsă 

aviz psihologic)  

2.  2153043 

Curiculum vitae neconform (Nedatat și 

nesemnat);  

Anexa 7 completată incorct 

3.  2153152 
Dosar incomplet 

(Lipsă tabel cu rude) 

4.  2153041 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

5.  2153368 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

6.  2153420 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

7.  2153434 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

8.  
2153410 

Curiculum vitae neconform (Nedatat și 

nesemnat la data limită pentru depunerea 

documentelor necesare înscreierii) 

9.  2153413 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

10.  
2153099 Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 
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din 27.06.2022) 

11.  2153042 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

12.  2153375 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

13.  2153428 
Dosar incomplet 

(Lipsă cazier/Anexa9) 

14.  2153423 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

15.  2153444 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

16.  2153453 Inapt medical 

17.  2153154 

Dosar incomplet 

(Nu au fost transmise documentele solicitate la 

punctul C din anunțul de concurs nr. 2180254 

din 27.06.2022) 

18.  
2153100 

Dosar incomplet 

(Lipsă autobiografie; Lipsă tabel cu rudele; Lipsă 

Aviz psihologic; Lipsă adeverință eliberată de 

medicul de familie) 

19.  2153274 
Curiculum vitae neconform (Nedatat și 

nesemnat) 
 

 

 

 


