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                                                                          LISTA 

      Candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC  condiţiile de participare la concursul organizat pentru 

              ocuparea  postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofiţer tehnic principal  -  

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, prin rechemare în activitate/încadrare directă. 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la 

concurs  

1.  2135813 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt); 

2.  2135814 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt); 

 

3.  2135846 

- completarea neconformă a Anexei nr. 7 (neasumarea 

situaţiei de fapt) - nesemnată. 

4.  2135853 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt) Autobiografie cu Tabel cu rude 

incomplete; 

 

5.  2135873 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt); 

6.  2135881 

- Tabel cu rude incomplet (candidatul nu se regăseşte în 

tabel) 

7.  2135886 - dosar de recrutare incomplet (lipsă Tabel cu rude); 

8.  2135902 

- dosar de recrutare incomplet (lipsă documente care să 

ateste vechimea în muncă); 

9.  2135919 

- dosar de recrutare incomplet (lipsă aviz psihologic); 

Autobiografie incompletă; Completarea neconformă a 

Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

10.  2135937 

- dosar de recrutare incomplet (lipsă certificat naştere 

candidat, certificat naştere copil şi documente stare civilă); 
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Autobiografie incompletă; Adeverinţă medicală transmisă 

după termenul stabilit  (în al 3 lea email); Completarea 

neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de 

fapt); 

11.  2135965 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt);  

12.  2135973 - dosar de recrutare incomplet (lipsă fotografie); 

13.  2136007 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt) şi Tabel cu rude incomplet; 

14.  2136036 

- dosar incomplet (a trimis doar documentele iniţiale 

conform cerinţelor stipulate în anunţul de concurs, fără a 

transmite şi celelalte documente constitutive ale dosarului 

de recrutare); 

15.  2136052 

- completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt, nedatarea şi neasumarea declaraţiei);  

16.  2136059 

- dosar de recrutare incomplet (lipsă Tabel cu rude, lipsă 

documente studii - în locul diplomei de bacalaureat are 

transmisă o adeverinţă din anul 2007, lipsă fotografie); 

17.  2136063 

- dosar incomplet (a trimis doar documentele iniţiale 

conform cerinţelor stipulate în anunţul de concurs, fără a 

transmite şi celelalte documente constitutive ale dosarului 

de recrutare); 

18.  2136105 

- dosar de recrutare incomplet (lipsă documnete care să 

ateste vechimea în muncă şi Autobiografia); Completarea 

neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de 

fapt); 

19.  2136108 

- dosar de recrutare incomplet (lipsă documnete care să 

ateste vechimea în muncă); Completarea neconformă a 

cererii de înscriere (nedatată corespunzător). 
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