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

 DE OFIȚER SPECIALIST II LA  SERVICIUL RESURSE UMANE – PREVENIREA RISCURILOR 
PROFESIONALE ȘI PROTECȚIA LUCRĂTORILOR DIN CADRUL INSPECTORATULUI 

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

 
N.crt. Numele Prenumele Motivul 

1. APAN 
MIRCEA-
VASILE 

- dosar incomplet 

2. BALOGH ANDRA - dosar incomplet 
3. BODEA VIOREL-DANIEL - dosar incomplet 

4. BOITOR 
ALEXANDRA-
IOANA 

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

5. BOITOR AURELIAN 

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

6. BONTE 
AURELIA-
ADELINA 

- dosar incomplet 

7. BORZ  
CONSUELA -
VERONICA 

- dosar incomplet 

8. BOTH CĂLIN-PETRU 

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

9. BREAZDĂU KATALIN-IULIA  

10. BUDA 
NICOLETA-
ANDREEA 

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

11. CARAS 
COSMIN-
CONSTANTIN 

- dosar incomplet 

12. CARHAȚ 
CORNELIA-
LIVIA 

- 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. CHIVER RAMONA- - dosar incomplet 
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AURELIA 

14. CODREA IOAN CORNEL 

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

15. CODREA DĂNUȚ-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 

16. COVACI 
GHEORGHE-
MARCEL 

- dosar incomplet 

17. COVACI 
ALEXANDRA - 
IOANA 

- dosar incomplet 

18. CRISTEA 
RĂZVAN - 
CIPRIAN 

- dosar incomplet 

19. CUIBUȘ CORNEL-ALIN - dosar incomplet 

20. DANCIU 
IOANA-
ANAMARIA 

- dosar incomplet 

21. DRAGOȘ 
BOGDAN-
CIPRIAN 

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

22. DREȘAN 
CRISTINA-
TEREZIA 

- dosar incomplet 

23. DUMA  ALEXANDRU - dosar incomplet 
24. FLORIAN PETRU-VASILE - dosar incomplet 

25. FLUȚAR-ILIEȘ 
GRIGORE-
DANIEL 

- dosar incomplet 

26. GÂTA COSMIN-DĂNUȚ - dosar incomplet 

27. GHERGHEL 
ALEXANDRU-
IOAN 

- dosar incomplet 

28. GHERHEȘ DANA -  IOANA - dosar incomplet 
29. GIURGIU DARIUS-VASILE - dosar incomplet 
30. IHOȘ DĂNUȚ-IOAN - dosar incomplet 

31. IONUȚ 
CIPRIAN-
MIRCEA 

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

32. IUGA 
SIMION-
ALEXANDRU 

- dosar incomplet 

33. JURJE VLAD - 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 

34. LAZĂR COSMIN-MIHAI - dosar incomplet 

35. LEORDEAN 
ALEXANDRA-
MARIA 

- dosar incomplet 

36. LUSCALOV 
ANDREEA-
ANDRADA 

- dosar incomplet 

37. MAAR GABRIELA - dosar incomplet 



 Pag 3/4 
 

38. MARCHIȘ MARIUS - dosar incomplet 
39. MARCHIȘ MIRCEA-SORIN - dosar incomplet 
40. MATUZ ADRIAN - dosar incomplet 

41. MOROȘANU  
ROMEO - 
CRISTIAN 

- dosar incomplet 

42. MUREȘAN 
OVIDIU-
SEBASTIAN 

- dosar incomplet 

43. OBIS 
CRISTINA-
SIMONA 

- dosar incomplet 

44. OFRIM 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 

45. OPRIȘ 
LIANA-
MARIETA 

- dosar incomplet 

46. PALEA 
IOANA -
CRISTINA 

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

47. PAȘCA 
PAULA-
DANIELA 

- dosar incomplet 

48. PETRUȘAN  
ROBERT-
CRISTIAN 

- dosar incomplet 

49. PODINĂ DENISA - dosar incomplet 

50. POP 
MIRCEA-
FLORIN 

- dosar incomplet 

51. POP 
VASILE-
MIRCEA 

- dosar incomplet 

52. POP 
CRISTIAN-
GABRIEL 

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

53. POP 
ANAMARIA-
ANCUȚA 

- dosar incomplet 

54. RĂCAN SORIN-MIRCEA - dosar incomplet 

55. RADU 
ADRIANA-
CĂTĂLINA 

- dosar incomplet 

56. RADU ZAPA-NICOLAE - dosar incomplet 

57. RADU 
AURELIAN-
VALERIU 

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

58. ROB 
INGRID - 
CARMEN 

- dosar incomplet 

59. ROTĂRESCU 
NICOLETA - 
MIA 

- dosar incomplet 

60. ROTH MIHAI - dosar incomplet 

61. SAMOILĂ 
ROXANA-
NICULINA 

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

62. SAVU 
ANAMARIA- 
MANUELA 

- dosar incomplet 

63. TAFICIUC MIHAI 

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

64. TĂMAȘ VASILE - dosar incomplet 

65. TĂMAȘ 
CRISTIAN-
VASILE 

- dosar incomplet 

66. TODOREAN 
IULIANA-
MONICA 

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

67. VELE 
CATERINA-
CLAUDIA 

- dosar incomplet 

68. VRAJA 
DORICA-
CECILIA 

- dosar incomplet 
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