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COMISIA DE SELECȚIE  

NNEESSEECCRREETT  
Nr. 2765778 din 18.09.2020 
  
 

 

 

             
     
          
Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la selecția organizată 
de I.S.U. ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș pentru ocupare temporară, 
fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, a unor posturi 

de conducător auto (autospeciale) 
 

N.crt. Cod de identificare 
 

Motivul 

Candidați înscriși pentru ocupare posturi la Detașamentul de Pompieri ”Căpitan Marchis Adrian” Baia Mare - 
Garda nr.1 de intervenție Baia Mare 

1 
2765501 -lipsă autobiografie 

 

2 
2765530 - tabel cu rude incomplet 

- lipsă aviz psihologic port armă 
3 2765582 - aviz psihologic neconform și expirat 

4 

 
 

2765598 

-lipsă diplomă BAC 
-tabel cu rude incomplet 
-lipsă fotografie 
 

 
Candidați înscriși pentru ocupare posturi la Detașamentul de Pompieri ”Căpitan Marchis 

Adrian” Baia Mare - Garda nr.2 de intervenție Fărcașa 

1 
2765333 - tabel cu rude incomplet 

 

2 
2765387 - tabel cu rude incomplet 

 
3 2765416 - lipsă aviz psihologic port armă 

4 
2765434 - lipsă fotografie 

 
5 2765472 - aviz psihologic neconform  

6 
2765482 - lipsă diplomă BAC 

 

7 

 
 
 

2765505 

-lipsă diplomă BAC 
-lipsă permis conducere 
-lipsă CI 
-lipsă fotografie 
-lipsă aviz psihologic port armă 

8 2765508 -lipsă Anexa nr.10 

9 
2765571 -lipsă diplomă BAC 

-lipsă certificat naștere 
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-lipsă adeverință medicală 
-lipsă aviz psihologic port armă 

10 
2765579 -lipsă CI 

 
11 2765581 -autobiografia nesemnată și nedatată 

 
Candidați înscriși pentru ocupare posturi la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației - 

Garda nr.1 de intervenție Sighetu Marmației 

1 
 

2765397 
- lipsă diploma BAC 
- tabel cu rudele incomplet 

2 
 

2765426 
- lipsă diploma BAC 
- tabel cu rud incomplet 

3 
 

2765526 
-autobiografia incompletă, nesemnată și nedatată 
- tabel cu rude incomplet 

4 2765591 -lipsă carte de muncă și/sau stagiu de cotizare 
Candidați înscriși pentru ocupare posturi la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației - 

Garda nr.2 de intervenție Bogdan Vodă 

1 
 

2765528 
-lipsă CI 
 

2 2765529 -lipsă fotografie 
3 2765583 -tabel cu rude incomplet 

4 

 
2765584 

 
-fotografie neconformă 
 

Candidați înscriși pentru ocupare posturi la Secția de Pompieri Vișeu de Sus - Garda nr.1 de 
intervenție Vișeu de Sus 

1 
 

2765348 
-cererea de înscriere și anexele nu corespund modelelor din 
anunțul de selecție 

2 2765383 -tabel cu rude incomplet 

3 
2765428 -lipsă certificat naștere soție 

-lipsă aviz psihologic port armă 
4 2765432 - aviz psihologic neconform 
5 2765435 -tabel cu rude incomplet 
6 2765499 -lipsă aviz psihologic port armă 

7 
 

2765504 
-cererea de înscriere și anexele nu corespund modelelor din 
anunțul de selecție 

8 2765511 -tabel cu rude incomplet 

9 

 
 

2765513 

-lipsă diploma BAC 
-lipsă certificate naștere 
-lipsă Anexa nr.7 

10 2765578 -lipsă carte de muncă și/sau stagiu de cotizare 
11 2765590 -lipsă carte de muncă și/sau stagiu de cotizare 
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