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LISTA CANDIDAŢILOR CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE 
PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI  

 DE SUBOFIȚER OPERATIV PRINCIPAL  LA COMPARTIMENTUL AVIZARE-
AUTORIZARE DIN CADRUL INSPECȚIEI DE PREVENIRE - INSPECTORATUL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
“GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

 
Nr. 
crt. 

Numele, prenumele tatălui, prenumele Motivul 

1 ANIȚAȘ Nicolae ALIN-ADRIAN - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 
Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

2 BODE Ioan DINU-MARCEL - dosar incomplet 
3 BONTOȘ Simion IONUȚ-OLIMPIU - dosar incomplet 
4 BUD Ioan-Dorel VASILE-VALENTIN - dosar incomplet 
5 CĂPLĂNUȘ Marcel MIHAI-MARCEL - dosar incomplet 
6 CHIȘ Dumitru SIMION-DĂNUȚ - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

7 CIOLTE Simion DANIELA-PAULINA - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 
Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

8 COMAN CRISTINA-MARIA - dosar incomplet 
9 COROIAN Nicolaie  NIOLAE - dosar incomplet 
10 CRĂCIUN Paul MIHAI-MARIUS - dosar incomplet 
11 DANCI Vasile VASILE - dosar incomplet 
12 HATOS Liviu OVIDIU-MARIUS - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

13 HOTEA Gheorghe GHEORGHE-ALIN - dosar incomplet 
14 IACOB Ștefan OVIDIU-IONUȚ - dosar incomplet 
15 ILIEȘ Dan-Călin RAUL-JULIEN-DANIEL - dosar incomplet 
16 IVASUC Ștefan ALEXANDRU - dosar incomplet 
17 KETNEY Vasile ROBERT - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

 
Pag 1/2 

NESECRET 
 



 
NESECRET 

 
18 KOVACS Otto-Nicolae MELINDA - dosar incomplet 
19 MĂRCUȘ Marinel GABRIEL - dosar incomplet 
20 MERCEA Gheorghe MARIUS-GHIȚĂ-

COSMIN 
- nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 
Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  

21 MOIȘ Ioan RALUCA-IOANA - dosar incomplet 
22 MOLNAR Bela ATTILA - dosar incomplet 
23 NISTOR Dan DAN-RĂZVAN - dosar incomplet 
24 ONACA Petru VASILE - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

25 POP Mircea MIRCEA-FLORIN - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 
Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

26 POPAN Ștefan CĂLIN-IULIU - dosar incomplet 
27 PUȚ Gheorghe CRINA - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din punct 
de vedere medical, fizic și psihologic”  
- dosar incomplet 

28 SABOU Ioan IOANA-DANA - dosar incomplet 
29 SAS Ioan IOAN - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din 
punct de vedere medical, fizic și 
psihologic”  
- dosar incomplet 

30 ȘOVREA Dorel CRISTIAN-VALENTIN - dosar incomplet 
31 ȘTEȚCO Fănel TOADER - dosar incomplet 
32 TOHĂTAN Vasile VASILE-VIOREL - dosar incomplet 
33 TOMȘE Ioan DĂNUȚ-FLORIN - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din 
punct de vedere medical, fizic și 
psihologic”  
- dosar incomplet 

34 ȚIPLEA Ioan  IONUȚ - dosar incomplet 
35 ȚÎNȚA Ioan GELU-CRISTIAN - nu îndeplinește condiția de la pct. IV din 

Anunțul de concurs – „să fie apți din 
punct de vedere medical, fizic și 
psihologic”  
- dosar incomplet 

36 UNGUR Ioan EMANUEL-DAN - dosar incomplet 
37 ZETYE Vasile ANDREEA-RALUCA - dosar incomplet 
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