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                  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
       DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 
 
                   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
                  „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

 
 
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat 
în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist II – Serviciul Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei – Comunicaţii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, prin încadrare directă. 
 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Condiţiile/cerinţele care nu sunt 

îndeplinite 
1.  BUCIȘCANU Gabriel VICTOR-

ALEXANDRU 
Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

2.  BUJOR Georgică ADRIAN-
CONSTANTIN 

Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

3.  BULIGA Petru VALENTIN Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

4.  BURUIANĂ Victor DĂNUȚ Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

5.  CHIRILĂ Constantin CRISTINA Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

6.  COSTAN Constantin MARIUS-GEORGE Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

7.  PAȘCANIUC Vasile CORNELIU-
MIHAIL 

Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

8.  PAVEL Fănel AURA-FLORIN Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

9.  PURCARU Viorel SORIN-CIPRIAN Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 

10.  VASILICĂ Gheorghe VOICHIȚA Capitolul V, lit. b), c), e), f), g), h), i), k), l),  din 
anunţul de concurs. 
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Secretar comisie de concurs 
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