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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 – ACHIZIŢII PUBLICE, prin rechemare în activitate/încadrare directă  

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  2135781 - nu a transmis avizul psihologic; 

2.  2135783 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

3.  2135804 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

4.  2135847 

- lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de bacalaureat) şi nu a transmis livretul militar; 

5.  2135861 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

6.  2135865 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

7.  2135866 
- nu a transmis avizul psihologic şi documentul care atestă nivelul şi 

specializarea studiilor impuse de cerinţele postului este incomplet (lipsă verso); 

8.  2135868 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

9.  2135880 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

10.  2135903 

- lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de bacalaureat) şi nu a transmis certificatul de 

naştere al candidatului; 

11.  2135905 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

12.  2135910 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 
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13.  2135913 - lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

14.  2135939 

- lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de bacalaureat), nu a transmis avizul psihologic şi 

completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

15.  2135957 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale, mai puţin anexa nr. 7, 

fără a transmite şi celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare); 

16.  2135959 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

17.  2135970 - nu a transmis o fotografie color 9x12 cm; 

18.  2135984 

- documentul care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului este incomplet (lipsă verso); 

19.  2135987 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

20.  2135998 - tabel cu rude incomplet (candidatul nu se regăseşte în tabel); 

21.  2136008 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

22.  2136013 

- adeverinţa medicală este neconformă, conform Adresei Centrului Medical 

Judeţean Caraş-Severin; 

23.  2136014 - lipsă carte de identitate; 

24.  2136019 

- dosar incomplet, documentele au fost transmise după termenul stabilit 

(25.10.2021, ora 1500); 

25.  2136040 INAPT medical (paragraf 230); 

26.  2136045 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

27.  2136053 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

28.  2136071 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 
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29.  2136090 

- dosar incomplet (a transmis doar documentele iniţiale conform cerinţelor 

stipulate în anunţul de concurs, fără a transmite şi celelalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare); 

30.  2136101 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

31.  2136107 - lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

32.  2136115 

- a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate în anunţul de 

concurs, fără respectarea termenului stabilit (18.10.2021, ora 1500), iar celelalte 

documente constitutive ale dosarului de recrutare prevăzute în anunţul nr. 

2109436 din 08.10.2021 fără respectarea termenului stabilit (25.10.2021, ora 

1500). 
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