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     Anexa 1                                                                                                                                              

    Nr. 30209/10.10.2022                                                                                                                 

 

 

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR 

 

 

depuse pentru concursul organizat in data de 11.10.2022, ora 9:30, in vederea ocuparii postului vacant de INGINER 

ECOLOG in cadrul BIROU MEDIU REGLEMENTARI- 1 POST, in baza anuntului nr. 27691/27.09.2022. 

 

Nr. 

crt. 

Numar de 

inregistrare dosar 

candidat/data 

inregistrarii 

 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

 

1 
30053/07.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

2 
       30044/07.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat/a este incomplet si documentele 
prezentate nu demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, 
asa cum au fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 si anume 
candidata/candidatul nu detine studii superioare in specializarea Ingineria 
Mediului-  Dosarul este declarat respins. 

3 
29649/05.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat/a este incomplet si documentele 
prezentate un demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, 
asa cum au fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 si anume 
candidata/candidatul nu detine studii superioare in specializarea Ingineria 
Mediului-  Dosarul este declarat respins. 

4 29605/05.10.2022 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

5 
30039/07.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

6 
30014/07.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

7 
29986/07.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

8 29932/06.10.2022 Motivare: Dosarul depus de candidat/a este incomplet si documentele 
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 prezentate nu demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, 
asa cum au fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 si anume 
candidata/candidatul nu detine studii superioare in specializarea Ingineria 
Mediului-  Dosarul este declarat respins. 

9 
29714/05.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat/a este incomplet si documentele 
prezentate nu demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, 
asa cum au fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 si anume 
candidata/candidatul nu detine studii superioare in specializarea Ingineria 
Mediului-  Dosarul este declarat respins. 

10 
29855/06.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

11 
29873/06.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 

12 
29793/06.10.2022 

 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate  
demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au 
fost precizate in anuntul nr. 27691/27.09.2022 - Dosarul este declarat admis 
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