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

 DE SUBOFIȚER ADMINISTRATIV PRINCIPAL LA SERVICIUL LOGISTIC-TEHNIC DIN 
CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
“GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

 
N.crt. Numele Prenumele Motivul 

1. AGOȘTON IONUȚ-SILVIU - dosar incomplet 
2. BALLA MARCEL-RADU - dosar incomplet 

3. BARBUR 
VLĂDUȚ-
MIHĂIȚĂ 

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

4. BERINDE  
VASILE - 
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 

5. BERTALAN 
DANIEL-
ȘTEFAN 

- 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. BUTEAN ALEXANDRU 

- 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. CODREA DĂNUȚ-VASILE - dosar incomplet 

8. COZMA 
PETRIȘOR-
NICOLAE 

- 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. DANCIU ȘTEFAN-NIȚA - dosar incomplet 

10. HAIDU 
MONICA-
LAURA 

- dosar incomplet 

11. IACOB OVIDIU-IONUȚ - dosar incomplet 

12. LEȘ 
VASILE-
ZAHARIA 

- dosar incomplet 

13. MARIAȘ NICOLAE - dosar incomplet 

14. NECHITA 
VLAD-
LAURENȚIU 

- 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 
15. POP ADRIAN - dosar incomplet 
16. POP CAROL - SORIN - dosar incomplet 

17. POP 
MARCUS-
AUGUSTIN 

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

18. RĂDUCĂ 
VLAD-
MĂDĂLIN 

- dosar incomplet 

19. SABOU IOANA-DANA 

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

20. SILVEȘAN 
ALEXANDRU-
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 

21. SOPONAR RĂZVAN-IONUȚ - dosar incomplet 

22. 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 

23. TALOȘ 
NARIAN-
DUMITRU 

- dosar incomplet 
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