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Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare 
la concursul organizat pentru ocuparea a 47 de posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute 

în cadrul următoarelor subunități de intervenție din statul de organizare al Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj 
 

 Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca – 19 posturi; 

 Detașamentul 2 de Pompieri Cluj-Napoca – 18 posturi; 

 Detașamentul de Dej – 3 posturi; 

 Detașamentul de Pompieri Turda – 5 posturi; 

 Detașamentul de Pompieri Huedin – 2 posturi. 

 

Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca: 

Nr. 

crt. Cod unic Motiv 

1.  3844845 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în muncă. 

2.  3844851 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical. 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. a), b), c), d), g), j) din 

Anunțul nr. 3844504 din 27.06.2022: 

curriculum vitae model Europass; copii față-

verso ale documentelor care atestă nivelul şi 

specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului (învățământul general obligatoriu, în 

condițiile prevăzute de Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare), precum și a celorlalte 

studii absolvite, acolo unde este cazul; copii ale 

actului de identitate, adeverință privind stagiul 

de cotizare eliberată de către Casa Județeană de 

Pensii şi/sau altor documente doveditoare care 
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să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, 

ale livretului militar; copii ale certificatului de 

naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui 

copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, 

după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind 

starea civilă; o fotografie color 9x12 cm; aviz 

psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel mult 6 luni anterior derulării 

selecției, de către un psiholog autorizat pentru 

efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condițiile legii.  

3.  3844902 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

4.  3844937 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. h) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverinţă medicală 

eliberată de medicul de familie în condiţiile 

ordinului ministrului afacerilor interne privind 

examinarea medicală a candidaţilor la 

concursurile de încadrare în MAI, din care să 

rezulte că este clinic sănătos pentru participarea 

la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei 

(conform modelului din Anexa nr. 4 la anunţ, 

transmis on-line față-verso). Candidatul a 

atașat la dosarul de recrutare o adeverință 

medicală neconformă. 

5.  3844939 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. d) și j) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel mult 6 luni anterior derulării 

selecției, de către un psiholog autorizat pentru 

efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condițiile legii.  

6.  3844944 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 
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desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

7.  3844948 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. j) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: aviz psihologic din 

care să rezulte aptitudinea privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor letale 

sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 

6 luni anterior derulării selecției, de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel 

de examinări, atestat în condițiile legii. 

Candidatul a atașat la dosarul de recrutare 

un aviz psihologic emis cu mai mult 6 luni 

anterior derulării selecției. 

8.  3844959 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

9.  3844961 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical. 

Dosar incomplet – lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în muncă 

şi, dacă este cazul, copia livretului militar.  

10.  3844967 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

11.  3844976 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical. 

Dosar incomplet – lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. g) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: o fotografie color 

9x12 cm.  

12.  3845010 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 
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13.  3845060 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

14.  3845062 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. a) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: curriculum vitae 

model Europass. 

15.  3845087 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. j) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: aviz psihologic din 

care să rezulte aptitudinea privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor letale 

sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 

6 luni anterior derulării selecției, de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel 

de examinări, atestat în condițiile legii.  

16.  3845090 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

17.  3845093 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. i) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: consimțământ 

informat, potrivit Anexei nr. 5 la anunț. 

18.  3845109 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. j) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: aviz psihologic din 

care să rezulte aptitudinea privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor letale 

sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 

6 luni anterior derulării selecției, de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel 

de examinări, atestat în condițiile legii. 

Candidatul a atașat la dosarul de recrutare 

un aviz psihologic neconform. 

19.  3845120 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

20.  3845122 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 
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din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

21.  3845124 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical. 

22.  3845127 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. a), b), c), d), e) și j) din 

Anunțul nr. 3844504 din 27.06.2022: cererea de 

înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la 

anunţ); copii față-verso ale documentelor care 

atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse 

de cerinţele postului (învățământul general 

obligatoriu, în condițiile prevăzute de Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare), precum și a celorlalte 

studii absolvite, acolo unde este cazul; 

adeverință privind stagiul de cotizare eliberată 

de către Casa Județeană de Pensii şi/sau altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, copia livretului 

militar; copii ale certificatului de naștere al 

candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, 

ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; tabelul nominal cu rudele candidatului şi 

soţul/soţia candidatului (conform modelului din 

Anexa nr. 3 la anunţ); aviz psihologic din care 

să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și 

folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale 

supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni 

anterior derulării selecției, de către un psiholog 

autorizat pentru efectuarea unor astfel de 

examinări, atestat în condițiile legii.  

23.  3845132 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu Anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022, de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

24.  3845166 

Dosar incomplet – lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în muncă 

şi, dacă este cazul, copia livretului militar. 

Candidatul a atașat la dosarul de recrutare o 

adeverință neconformă intitulată 

”Adeverință angajat”, din care nu rezultă 
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vechimea în muncă. 

25.  3845173 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. i) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: consimțământ 

informat, potrivit Anexei nr. 5 la anunț. 

26.  3845174 
Dosar incomplet - Candidatul a transmis un e-

mail fără conținut (niciun document atașat). 

 

Detașamentul 2 de Pompieri Cluj-Napoca: 

Nr. 

crt. 
Cod unic Motiv 

1.  3844583 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

2.  3844839 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau copii ale altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar. 

3.  3844841 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau copii ale altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar. 

4.  3844863 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical; 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. c), j) din Anunțul nr. 

3844504/27.06.2022: adeverință privind stagiul 

de cotizare eliberată de către Casa Județeană de 

Pensii şi/sau copii ale altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în muncă, 

şi, dacă este cazul, ale livretului militar; aviz 

psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel mult 6 luni anterior derulării 

selecției, de către un psiholog autorizat pentru 

efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 
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condițiile legii. 

5.  3844871 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. b) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: sunt absolvenți cel puțin al 

învățământului general obligatoriu, în 

condițiile prevăzute de Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

6.  3844892 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical. 

7.  3844920 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau copii ale altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar. 

8.  3844922 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau copii ale altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar. 

9.  3844932 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau copii ale altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar. 

10.  3844935 

Dosar incomplet - lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. c) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau copii ale altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar. 

11.  3845022 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 



NESECRET 

 

 

NESECRET 

Documentul conține date prelucrate conform Regulamentului (UE) 679/2016 

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71, cod 400124 

Telefon: 0264591255; Fax 0264593873; E-mail isujcluj@gmail.com 

Pagina 8 of 12 

12.  3845076 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. d) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: inapt medical. 

13.  3845084 

Dosar incomplet: lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. b) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: copii față-verso ale 

documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor impuse de cerinţele postului 

(învățământul general obligatoriu, în condițiile 

prevăzute de Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare), precum și a celorlalte studii 

absolvite, acolo unde este cazul (lipsă 

document descriptiv menționat pe 

certificatul de calificare nivel 4). 

14.  3845102 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

15.  3845135 

Dosar incomplet – lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. j) din Anunțul nr. 

3844504 din 27.06.2022: aviz psihologic din 

care să rezulte aptitudinea privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor letale 

sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 

6 luni anterior derulării selecției, de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel 

de examinări, atestat în condițiile legii. 

16.  3845140 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. a), b), c), d), e) și j) din 

Anunțul nr. 3844504 din 27.06.2022: cererea de 

înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la 

anunţ); copii față-verso ale documentelor care 

atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse 

de cerinţele postului (învățământul general 

obligatoriu, în condițiile prevăzute de Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare), precum și a celorlalte 

studii absolvite, acolo unde este cazul; 

adeverință privind stagiul de cotizare eliberată 

de către Casa Județeană de Pensii şi/sau altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea 

în muncă şi, dacă este cazul, copia livretului 

militar; copii ale certificatului de naștere al 

candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, 

ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; tabelul nominal cu rudele candidatului şi 
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soţul/soţia candidatului (conform modelului din 

Anexa nr. 3 la anunţ); aviz psihologic din care 

să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și 

folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale 

supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni 

anterior derulării selecției, de către un psiholog 

autorizat pentru efectuarea unor astfel de 

examinări, atestat în condițiile legii. 

 

Detașamentul de Pompieri Dej: 

Nr. 

crt. Cod unic Motiv 

1.  3844911 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

punctul V litera g) din Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul nr. 3844561 

din 06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurării recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

2.  3845018 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

punctul V litera g) din Anunțul de concurs nr. 

3844504 din 27.06.2022, coroborat cu Anunțul 

nr. 3844561 din 06.07.2022 de modificare a 

graficului desfășurării recrutării: depășește 

limita de vârstă. 

3.  3845034 

Dosar incomplet- lipsesc documentele 

prevăzute la punctul VII litera g) și h) din 

Anunțul de concurs nr. 3844504 din 

27.06.2022: fotografie color 9x12 cm, 

adeverință medicală. Candidatul a atașat la 

dosarul de recrutare o adeverință medicală 

neconformă. 

4.  3845066 

Dosar incomplet - lipsesc documente prevăzute 

la punctul VII litera c) din Anunțul nr. 3844504 

din 27.06.2022 – adeverință privind stagiul de 

cotizare eliberată de către Casa Județeană de 

Pensii și/sau documente doveditoare care să 

ateste vechimea în muncă. 

5.  3845115 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

punctul V litera g) din anunțul de concurs nr. 

3844504 din 27.06.2022, coroborat cu anunțul 

nr. 3844561 din 06.07.2022 de modificare a 

graficului desfășurării recrutării: depășește 

limita de vârstă; 

Dosar incomplet - documentul prevăzut la 

punctul VII litera h) la anunțul de concurs nr. 

3844504- adeverință medicală. Candidatul a 

atașat la dosarul de recrutare o adeverință 

medicală neconformă. 
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Detașamentul de Pompieri Turda: 

Nr. 

crt. Cod unic Motiv 

1.  3844540 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. a), b), c), d), e), g), j) 

din Anunțul nr. 3844504/27.06.2022 : 

curriculum vitae model Europass; copii față-

verso ale documentelor care atestă nivelul şi 

specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului (învățământul general obligatoriu, în 

condițiile prevăzute de Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare), precum și a celorlalte 

studii absolvite, acolo unde este cazul; copii ale 

actului de identitate, adeverință privind 

stagiul de cotizare eliberată de către Casa 

Județeană de Pensii şi/sau altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă şi, dacă este cazul, ale livretului 

militar; copii ale certificatului de naștere al 

candidatului; autobiografia (conform 

îndrumarului din Anexa nr. 2 la prezentul 

anunţ, se va redacta olograf, personal de către 

candidat, pe coală A4, cu cerneală/pastă 

albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, 

datată şi semnată); o fotografie color 9x12 cm; 

aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel mult 6 luni anterior derulării 

selecției, de către un psiholog autorizat pentru 

efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condițiile legii. 

2.  3844815 

Dosar incomplet – lipsește documentul 

prevăzut la pct. VII lit. k din Anunțul nr. 

3844504/27.06.2022: declaraţia de confirmare 

a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 

recrutare (conform modelului din Anexa nr. 6 

la prezentul anunţ). 

3.  3844875 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul 3844561 din 

06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurarii recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

4.  3844904 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul 3844561 din 

06.07.2022 de modificare a graficului 
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desfășurarii recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

5.  3844919 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul 3844561 din 

06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurarii recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. a), b), c), d), e), g), j) 

din Anunțul nr. 3844504/27.06.2022: cererea 

de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 

1 la prezentul anunţ) și curriculum vitae model 

Europass; copii față-verso ale documentelor 

care atestă nivelul şi specializarea studiilor 
impuse de cerinţele postului (învățământul 

general obligatoriu, în condițiile prevăzute de 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare), precum 

și a celorlalte studii absolvite, acolo unde este 

cazul;copii ale actului de identitate, 

adeverință privind stagiul de cotizare 

eliberată de către Casa Județeană de Pensii 

şi/sau altor documente doveditoare care să 

ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, 

ale livretului militar; copii ale certificatului 

de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi 

fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor 

judecătoreşti privind starea civilă; 

autobiografia (conform îndrumarului din 

Anexa nr. 2 la prezentul anunţ, se va redacta 

olograf, personal de către candidat, pe coală A4, 

cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături 

sau prescurtări, datată şi semnată); o fotografie 

color 9x12 cm; aviz psihologic din care să 

rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și 

folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale 

supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni 

anterior derulării selecției, de către un psiholog 

autorizat pentru efectuarea unor astfel de 

examinări, atestat în condițiile legii;  

6.  3844963 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V, lit. b din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022: sunt absolvenți cel puțin al 

învățământului general obligatoriu, în 

condițiile prevăzute de Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare.  

7.  3845029 Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 
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pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul 3844561 din 

06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurarii recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

Dosar incomplet - lipsesc documentele 

prevăzute la pct. VII lit. c), j) din Anunțul nr. 

3844504/27.06.2022: copii ale actului de 

identitate, adeverință privind stagiul de 

cotizare eliberată de către Casa Județeană de 

Pensii şi/sau altor documente doveditoare 

care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este 

cazul, ale livretului militar; aviz psihologic 

din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor letale 

sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 

6 luni anterior derulării selecției, de către un 

psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel 

de examinări, atestat în condițiile legii. 

8.  3845078 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

pct. V lit. g) din  Anunțul nr. 3844504 din 

27.06.2022, coroborat cu anunțul 3844561 din 

06.07.2022 de modificare a graficului 

desfășurarii recrutării: depășește limita de 

vârstă. 

 

Detașamentul de Pompieri Huedin: 

Nr. 

crt. Cod unic Motiv 

1.  3844894 

Nu îndeplinește criteriul de recrutare prevăzut la 

punctul V litera g) din anunțul de concurs nr. 

3844504 din 27.06.2022, coroborat cu anunțul 

nr. 3844561 din 06.07.2022 de modificare a 

graficului desfășurării recrutării: depășește 

limita de vârstă. 

 

COMISIA DE RECRUTARE 


