
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL  

 

cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA 

SELECŢIE, în urma verificării documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare, a 

îndeplinirii cerinţelor de ocupare a postului, potrivit prevederilor din fişa postului, precum şi 

a condiţiilor legale şi criteriilor specifice ale persoanelor înscrise la selecţia organizată de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin în vederea 

ocupării a unui număr de 20 posturi de SUBOFIȚER OPERATIV PRINCIPAL, temporar, 

fără concurs, pe perioada instituirii stării de risc epidemiologic şi biologic 

 

Nr. 

Crt 

Codul unic 

de 

identificare 

Iniţialele numelui 

şi prenumelui 
Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie 

(INTERVIU) 

1.  30066 PRMG 

cerere de înscriere neconformă nu este menționată 

denumirea postului și subunitatea pentru care solicită 

înscrierea) 

2.  30067 FB documente nedatate 

3.  30070 TAM documente incomplete și necorelate 

4.  30072 AAI dosar incomplet 

5.  30077 JGM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – pentru părinți) 

6.  30079 BEF documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

7.  30080 OVM 
dosar incomplet (diplomă de BAC fără pagina verso) și 

documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

8.  30081 BIA 
documente incomplete și necorelate (autobiografie, tabel 

rude) 

9.  30083 BGV 
documente incomplete și incorecte (în tabelul cu rude nu 

sunt copiii, tabelul cu rude nu este datat și semnat) 

10.  30085 BA 

nu se respectă cerințele anunțului documentele fiind depuse 

succesiv, iar primul dosar are  documente incorecte 

(autobiografie tehnoredactată) 

11.  30086 BCI opțiune multiplă 

12.  30087 LJR adeverință medicală cu termen de valabilitate depășit 

13.  30091 LAD documente incorecte și necorelate, autobiografie incompletă 

14.  30092 ȘNN autobiografie incompletă 
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15.  30094 DGL 

documente incomplete și incorecte (în tabelul cu rude nu 

este trecut candidatul, tabelul cu rude nu este datat și 

semnat) 

16.  30095 CA 
documente incomplete (în tabelul cu rude nu este trecut 

candidatul) 

17.  30096 MIM documente necorelate (autobiografie – tabel cu rude) 

18.  30103 SFI documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude) 

19.  30104 SGI cerere neconformă, dosar incomplet 

20.  30105 UVA 
documente incomplete și incorecte (tabel cu rude 

necompletat) 

21.  30107 BA 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

22.  30108 PI 
documente incomplete și incorecte (autobiografie și tabel cu 

rude), tabel cu rude nedatat și nesemnat 

23.  30109 CM 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), dosar 

incomplet 

24.  30113 CAF 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), documente 

incomplete (tabel cu rude) 

25.  30114 RCI 
dosar incomplet (lipsă autobiografie, lipsă aviz psihologic, 

lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

26.  30116 SRA 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

27.  30120 IRM 
dosar incomplet (lipsă CV), documente incomplete 

(autobiografie) 

28.  30122 BDP 

cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), documente 

incomplete, incorecte și nesemnate (autobiografie 

tehnoredactată, tabel cu rude  și declarații nesemnate) 

29.  30124 BI 
nu îndeplinește criteriile specifice în vederea rechemării în 

activitate (trecut în rezervă în baza art.87 din Legea 80/1995) 

30.  30125 PDR 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), documente 

neconforme (autobiografie tehnoredactată) 

31.  30126 LSLG 
documente necorelate (autobiografie – tabel cu rude),  

autobiografie incompletă 

32.  30128 DMI 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinții 

candidatului cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

33.  30129 MIM 
documente incorecte (autobiografie tehnoredactată și 

incompletă) 

34.  30130 GRG dosar incomplet (lipsă tabel cu rude) 

35.  30131 TEI dosar incomplet (lipsă declarație pe proprie răspundere) 

36.  30133 AI dosar incomplet (lipsă autobiografie) 

37.  30135 DGS 

dosar incomplet (lipsă CI, lipsă pagina 2 a diplomei de 

BAC), documente incorecte (autobiografie tehnoredactată, 

tabel cu rude incomplet) 
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38.  30136 PSI 

documente necorelate (autobiografie – tabel cu rude), 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinții 

candidatului cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

39.  30141 SO cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

40.  30142 FD 
dosar incomplet (lipsă poză), documente incomplete 

(autobiografie, tabel cu rude) 

41.  30143 TIO 

tabel cu rude incomplet (lipsă candidat), autobiografie 

incompletă (nu sunt mențiuni despre părinții candidatului  cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt 

în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei 

sancțiuni penale) 

42.  30144 TGV dosar incomplet (lipsă aviz psihologic) 

43.  30145 LBA cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

44.  30146 MSC 
documente nedatate, nesemnate și incomplete (tabelul cu 

rude) 

45.  30148 TCV 

documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude), 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

46.  30154 LLF 
documente incorecte și incomplete (autobiografie 

tehnoredactată și incompletă, tabel cu rude incomplet) 

47.  30155 BCI dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

48.  30158 ACM 
dosar incomplet (lipsă tabel cu rude), autobiografie 

incompletă 

49.  30159 TG 

documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude), 

documente necorelate (tabel cu rude și autobiografie), 

autobiografie incompletă 

50.  30161 BVG 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

51.  30162 IMP 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinții 

candidatului  cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

52.  30164 TAȘ 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

53.  30166 LSI dosar incomplet (lipsă aviz psihologic) 

54.  30169 BAA dosar incomplet (lipsă tabel cu rude) 

55.  30170 PNI 
tabel cu rude incomplet (candidat), autobiografie incompletă, 

nesemnată și nedatată 

56.  30171 MMA autobiografie tehnoredactată 

57.  30173 ZDD documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude) 

58.  30175 HC dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 
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59.  30178 DPI 

documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude), 

autobiografie incompletă, nedatată, nesemnată și 

neconformă 

60.  30179 CCV documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude) 

61.  30180 CGF tabel cu rude incomplet (candidat), autobiografie incompletă 

62.  30181 BRIF 
documente incomplete, nedatate și nesemnate (tabelul cu 

rude) 

63.  30199 BRIF 
documente incomplete, nedatate și nesemnate (tabelul cu 

rude) 

64.  30184 PCI dosar incomplet, documente nesemnate 

65.  30187 GM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

66.  30188 BCA documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

67.  30189 CAT documente nedatate și incomplete (autobiografie) 

68.  30218 CAT documente nedatate și incomplete (autobiografie) 

69.  30190 IAMR 
dosar incomplet (lipsă aviz psihologic), documente incorecte 

(autobiografie tehnoredactată) 

70.  30194 PAPM dosar incomplet 

71.  30197 AMAM documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude) 

72.  30198 AMC 
dosar incomplet (lipsă tabel cu rude), documente nedatate și 

incomplete (autobiografie) 

73.  30205 GAM 
documente incomplete (autobiografie cu mențiuni 

incomplete) 

74.  30206 NGE 
documente nedatate și semnate (tabelul cu rude), documente 

incomplete (autobiografia) 

75.  30209 GCA tabel cu rude incomplet (candidat) 

76.  30210 SD 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinții 

candidatului  cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

77.  30211 IMG 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre soția 

candidatului cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

78.  30213 ȘNC 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), documente 

incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

79.  30214 SDI 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinții 

candidatului  cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

80.  30216 HLA 
dosar incomplet (lipsă CV, lipsă pagina 2 a diplomei BAC), 

autobiografie incompletă 

81.  30238 HLA 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei BAC), 

autobiografie incompletă 

82.  30219 VN tabel rude incomplete, autobiografie incompletă 

83.  30222 BN documente necorelate (autobiografie – tabel cu rude) 

84.  30223 MSF documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 
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85.  30224 BDA 
documente nedatate, nesemnate și incomplete (tabel cu 

rude), autobiografie incompletă 

86.  30229 CI 
dosar incomplet (lipsă CI, lipsă CV), autobiografie 

incompletă 

87.  30230 DLD 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), 

autobiografie incompletă 

88.  30232 CM 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), 

documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

89.  30316 CM dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

90.  30235 MCC documente necorelate (autobiografie – tabel cu rude) 

91.  30236 JAC 

dosar incomplet (lipsă diplomă BAC, lipsă CI, lipsă 

declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării 

condițiilor de recrutare) 

92.  30237 VMM documente incomplete (autobiografie și tabel cu rude) 

93.  30240 VDI cerere înscriere neconformă (ISU BIF) 

94.  30243 PA 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC, lipsă 

tabel cu rude) 

95.  30245 BSV 
documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude), 

autobiografie incompletă 

96.  30246 GI cerere neconformă (lipsă opțiune) 

97.  30247 UAP 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale – nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

98.  30248 NDGI dosar incomplet (lipsă CV), autobiografie incompletă 

99.  30250 IRN 
documente incomplete, nedatate și nesemnate (tabelul cu 

rude) 

100.  30252 GDI 
cerere de înscriere neconformă, dosar incomplet (lipsă 

diplomă de BAC) 

101.  30253 CEG 
documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude), 

autobiografie incompletă 

102.  30255 CDT aviz psihologic neconform (fără ștampilă, fără semnătură), 

103.  30256 BDI 
documente incomplete, nedatate și nesemnate (tabelul cu 

rude) 

104.  30257 BA documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

105.  30258 GAD cerere de înscriere neconformă (ISU Timiș) 

106.  30260 MI tabel cu rude incomplet (candidat) 

107.  30261 MGM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni pentru părinți cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt 

în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei 

sancțiuni penale) 

108.  30262 PLG 

dosar incomplet (lipsă adeverință medicală, lipsă poză), 

documente incomplete, nesemnate și nedatate (tabel cu 

rude), autobiografie incompletă 

109.  30263 GEL 

dosar incomplet (lipsă poză),  documente incompletE, 

nedatatE și nesemnatE (tabel cu rude), autobiografie 

incompletă 
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110.  30265 CG 

documente incomplete, nedatate și nesemnate (tabel cu 

rude), necorelare documente (tabel cu rude – autobiografie), 

autobiografie incompletă 

111.  30266 ȚMG 

dosar incomplet (lipsă CI, diplomă BAC, lipsă 

autobiografie), documente nesemnate și nedatate (tabel cu 

rude) 

112.  30267 SAN 

dosar incomplet (lipsă adeverință medicală), documente 

incomplete, nesemnate și nedatate (tabel cu rude), 

autobiografie incompletă 

113.  30269 FDI cerere de înscriere neconformă (lipsă opțiune) 

114.  30271 BDO 
documente nesemnate (tabel cu rude), autobiografie 

incompletă 

115.  30274 FMV 
documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude), 

autobiografie incompletă 

116.  30275 CLE documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

117.  30279 JPII 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de 

urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale, nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

118.  30280 DTA 
dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC, lipsă tabel cu rude, 

autobiografie lipsă) 

119.  30281 NLG documente incomplete (autobiografie) 

120.  30282 OIA 

dosar incomplet (lipsă adeverință medicală, lipsă aviz 

psihologic, lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), autobiografie 

incompletă 

121.  30284 SAMA documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude) 

122.  30288 TMA documente incomplete (tabel cu rude- candidat) 

123.  30291 DAP 
documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude), 

autobiografie incompletă 

124.  30292 SID 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), autobiografie 

incompletă 

125.  30293 CA 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC, lipsă 

poză), documente nedatate și nesemnate (tabelul cu rude) 

126.  30296 TVG 
dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC), documente 

incomplete (tabelul cu rude), autobiografie incompletă 

127.  30390 TVG 

dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC), documente 

incomplete (tabel cu rude – candidat), autobiografie 

incompletă 

128.  30299 PAT dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

129.  30300 CAAR tabel cu rude incomplet 

130.  30301 SV cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

131.  30305 ALM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni pentru părinți și 

soție cu privire la arestare, judecare sau condamnare, ori 

dacă sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în 

executarea unei sancțiuni penale) 

132.  30310 MLM 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), atobiografie incompletă, 

documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

133.  30311 BFN dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

134.  30312 BIB cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

135.  30393 BIB cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 
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136.  30314 SAR 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), tabel cu rude 

incomplet (lipsă candidat) 

137.  30319 GAG 
documente incorecte (autobiografie tehnoredactată), tabel cu rude 

incomplet (lipsă candidat) 

138.  30320 MIS tabel cu rude incomplet (lipsă candidat) 

139.  30323 MIC 
cerere neconformă (servant), autobiografie incompletă, documente 

nesemnate (tabel cu rude) 

140.  30324 CM 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni pentru părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

141.  30328 INM cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

142.  30329 CAD 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni pentru părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

143.  30331 MIM cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

144.  30335 BDV 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

145.  30337 NGM cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

146.  30341 MEI documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

147.  30342 OCI 
adeverință medicală neconformă cerințelor, documente incomplete (tabel 

cu rude), autobiografie incompletă 

148.  30343 TGF 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale pentru soție) 

149.  30426 OCI 
adeverință medicală neconformă cerințelor, documente incomplete (tabel 

cu rude), autobiografie incompletă 

150.  30347 SGG documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

151.  30348 IAA dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

152.  30350 CAF 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), autobiografie 

incompletă 

153.  30354 UE 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), autobiografie incompletă, 

documente incomplete (tabel cu rude, autobiografie), documente 

nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

154.  30355 FBV 
documente incomplete sau necorelate (tabel cu rude și autobiografie - 

fata candidatului este menționată în perioadele de timp și în tabelul cu 

rude, dar nu apare la capitolul cu date despre rude din autobiografie) 

155.  30356 BGC 
dosar incomplet (lipsă poză, lipsă declarație de confirmare a cunoașterii 

și acceptării condițiilor de recrutare),    autobiografie incompletă 

156.  30357 GPN 
dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC, lipsă fotografie, lipsă CI, lipsă 

certificat de naștere),  autobiografie incompletă 

157.  30359 LSA 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni pentru părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

158.  30360 NȘA 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni pentru părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

159.  30361 PMN documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

160.  30362 GIM 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), documente nedatate 

și nesemnate (tabel cu rude) 

161.  30365 OLS cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), autobiografie incompletă 

162.  30367 MPG documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

163.  30370 TAG cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), autobiografie incompletă 

164.  30371 NAE documente incomplete sau necorelate (tabel cu rude și autobiografie 

165.  30372 ȘNA 
documente incomplete, nedatate și nsemnate (tabel cu rude),  

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 
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judecare sau în executarea unei sancțiuni penale, nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

166.  30374 CAMF 

documente incomplete (nu sunt mențiuni despre părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale), tabel cu rude 

incomplete (candidat) 

167.  30377 TC 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

168.  30382 IM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

169.  30386 CVS 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC, lipsă CI, lipsă 

fotografie), autobiografie incompletă, documente nedatate și nesemnate 

(tabel cu rude) 

170.  30391 CFS 
cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), documente nedatate și 

nesemnate (tabel cu rude) 

171.  30392 GI 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale), CV 

neconform (apare numele altei persoane pe CV) 

172.  30397 DC 

documente nesemnate și nedatate (tabel cu rude), autobiografie 

incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, judecare sau în 

executarea unei sancțiuni penale, nici pentru candidat, nici pentru 

părinți) 

173.  30399 PVC 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), documente 

incomplete (autobiografie, tabel cu rude) 

174.  30400 MCM documente necorelate (autobiografie – tabel cu rude) 

175.  30401 CG 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), autobiografie 

incompletă 

176.  30402 BSM 
dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC, lipsă fotografie, lipsă CI, lipsă 

adeverință medicală, lipsă aviz psihologic) 

177.  30403 SDC 

documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude), autobiografie 

incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, judecare sau în 

executarea unei sancțiuni penale, nici pentru candidat, nici pentru 

părinți) 

178.  30405 PSV cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate) 

179.  30407 LTL cerere neconformă (lipsă opțiune subunitate), dosar incomplete 

180.  30410 MIM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale, nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

181.  30413 TRS documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

182.  30414 VAI 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), autobiografie 

incompletă 

183.  30415 JSM 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale, nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

184.  30418 DDG 
dosar incomplet (lipsă declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării 

condițiilor de recrutare), autobiografie incompletă 

185.  30419 DAF 
dosar incomplet (lipsă CI), documente incorecte (autobiografie 

tehnoredactată) 

186.  30421 DNF documente incomplete (tabel cu rude), autobiografie incompletă 
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187.  30423 COM 
documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude), autobiografie 

incompletă 

188.  30424 BIS 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale, nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

189.  30428 BAI 
dosar incomplet (lipsă pagina 1  diplomei de BAC, lipsă certificat de 

naștere, lipsă autobiografie) 

190.  30429 BCL 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

191.  30431 TMC 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), autobiografie 

incompletă 

192.  30432 ȚC 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni despre părinți cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale) 

193.  30440 LA 
dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC),  documente nesemnate (cerere 

de înscriere, tabel cu rude, declarațiile) 

194.  30441 IRB dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC, tabel cu rude) 

195.  30442 GDM 
dosar incomplet (lipsă fotografie), documente nedatate și nesemnate 

(tabel cu rude) 

196.  30443 BD documente nedatate și nesemnate (tabel cu rude) 

197.  30446 OȘAM 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), documente 

incomplete, nedatate și nesemnate (tabel cu rude), autobiografie 

incompletă 

198.  30447 PGFM documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

199.  30470 PGFM documente incorecte (autobiografie tehnoredactată) 

200.  30448 ȚNF 
nu îndeplinește criteriile specifice în vederea rechemării în activitate 

(trecut în rezervă în baza art.87 din Legea 80/1995) 

201.  30450 BIN 
cerere de înscriere neconformă (nu este menționată denumirea postului și 

subunitatea pentru care solicită înscrierea), tabelul cu rude nu este datat 

și semnat 

202.  30459 NFN 
dosar incomplet (lipsă CV, lipsă adeverință medicală), cerere de înscriere 

neconformă (nu este menționată denumirea postului și subunitatea pentru 

care solicită înscrierea) 

203.  30461 SMI 
dosar incomplet (lipsă diplomă de BAC), tabel cu rude nedatat și 

nesemnat, autobiografie incompletă 

204.  30462 VIL dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC) 

205.  30463 IV – dosar incomplet (lipsă CI, lipsă fotografie, lipsă certificat de naștere) 

206.  30467 VI documente incomplete și necorelate (autobiografie, tabel rude) 

207.  30468 TMI tabel cu rude incomplet, nedatat și nesemnat, autobiografie incompletă 

208.  30469 RGD 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), tabel cu rude 

nesemnat 

209.  30477 PD 
dosar incomplet (lipsă diplomă BAC, lipsă CI, lipsă autobiografie, lipsă 

tabel rude, lipsă fotografie), declarații nesemnate 

210.  30478 LAI 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), documente 

incomplete, nedatate și nesemnate (tabel cu rude t), autobiografie 

incompletă 

211.  30479 LAL 
documente incomplete (tabel cu rude – cndidat), documente nedatate și 

nesemnate (tabel cu rude) 

212.  30480 IAD 
dosar incomplet (lipsă pagina 2 a diplomei de BAC), tabel cu rude 

incomplet (candidat) 

213.  30481 IDI 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 
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214.  30485 ȘMI 
cerere de înscriere neconformă (nu este menționată subunitatea pentru 

care solicită înscrierea) 

215.  30493 BFG 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

216.  30494 ȚV are depusă numai cerere 

217.  30495 SC 
autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale pentru părinți) 

218.  30496 DDM 
dosar incomplet (lipsă CI, certificat de naștere, fotografie, adeverință 

medicală, aviz psihologic), autobiografie tehnoredactată, tabel cu rude 

nedatat 

219.  30498 CTD 

dosar incomplet (lipsă aviz psihologic), adeverință medicală expirată, 

autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni cu privire la arestare, 

judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale nici pentru candidat, 

nici pentru părinți) 

220.  30499 OD 

tabel rude incomplet (lipsă candidat, socru), autobiografie incompletă 

(nu sunt mențiuni cu privire la arestare, judecare sau condamnare, ori 

dacă sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei 

sancțiuni penale nici pentru candidat, nici pentru părinți) 

 

DOSARE/CERERI DEPUSE DUPĂ TERMENUL LIMITĂ 

Nr. 

Crt 

Codul unic 

de 

identificare 

Iniţialele numelui şi 

prenumelui 
Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie 

(INTERVIU) 

1.  C/30502 BG Dosar/cerere depusă după termen 

2.  C/30503 RI Dosar/cerere depusă după termen 

3.  C/30508 PGL Dosar/cerere depusă după termen 

4.  C/30509 ȚMS Dosar/cerere depusă după termen 

5.  C/30510 ȘCS Dosar/cerere depusă după termen 

6.  C/30511 PRI Dosar/cerere depusă după termen 

 

Notă: Persoanele care au transmis documente în vederea constituirii dosarelor 
de recrutare pentru participarea la selecţie, fără a avea cerere de înscriere, nu 
au fost luate în evidență (nu se regăsesc în tabele de mai sus). 

 

 

PREȘEDINTE COMISIE DE SELECȚIE 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE SELECȚIE 

 


