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Nr. 2.765.779 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 subofițer operativ principal 
 

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 

 
2765332 

-lipsă aviz psihologic port armă 
-lipsă adeverință medicală 
-lipsă fotografie 
-lipsă declarație pe propria răspundere- anexa nr.10 

2 2765351 -lipsă fotografie 
 

3 

 
 

2765357 

- lipsă foaie matricolă 
- lipsă certificat căsătorie 
- lipsă certificat naștere candidat 
- lipsă certificat naștere copil 
- lipsă certificat naștere soție 
- lipsă fotografie 

4 2765389 - lipsă fotografie 
 

5 

 
2765420 

-nu este menționat postul pentru care dorește să participle la selecție în 
cererea de înscriere 
-tabel rude incomplet 
-autobiografie incompletă 

6 2765422 -lipsă aviz psihologic 
-lipsă fotografie 

7 
2765484 -lipsă aviz psihologic port armă 

-lipsă fotografie 
-lipsă copie act identitate 

8 2765494 -lipsă aviz psihologic port armă 
-lipsă fotografie 

9 2765495 -lipsă declarație pe propria răspundere- anexa nr.9 

10 2765496 -cererea de înscriere nu respectă modelul din anunț,  fiind neconformă 

11 2765509 -cererea de înscriere nu respectă modelul din anunț,  fiind neconformă 

12 2765514 -lipsă CV 
-lipsă adeverință medicală 

13 2765516 -lipsă fotografie 

14 2765518 -lipsă adeverință medical 
-anexa nr. 7 incompletă (lipsă pag. 2 din 2) 

15 2765520 -lipsă copie diplămă bacalaureat 
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-lipsă copie act de identitate 
-lipsă copie certificat de naștere 

16 

 
 

2765521 

-lipsă certificat căsătorie 
- lipsă copie act identitate 
- lipsă certificat naștere copil 
- lipsă certificat naștere soție 
- lipsă fotografie 
-lipsă aviz psihologic port armă 

17 
2765560 -lipsă certificat naștere soție 

- lipsă certificat naștere copil 
- lipsă fotografie 

18 
2765561 -aviz psihologic neconform 

-lipsă fotografie 
-lipsă autobiografie 

19 2765566 -aviz psihologic neconform 

20 2765568 -aviz psihologic neconform 

21 2765587 -lipsă autobiografie 

22 
2765588 -lipsă fotografie  

- lipsă aviz psihologic port armă 
 

23 
2765592 - lipsă fotografie  

- lipsă aviz psihologic port armă 
 

24 

 
2765643 

-lipsă fotografie 
-lipsă aviz psihologic port armă 
-lipsă copie act de identitate 
-lipsă copie certificat de naștere candidat 
-lipsă autobiografie 
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