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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 – FINANCIAR, prin rechemare în activitate/încadrare directă  

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs  

1.  2135802 

-lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de bacalaureat);  

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

2.  2135817 

-documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate în anunţul de concurs au 

fost transmise în al doilea e-mail, nerespectându-se termenul stabilit 

(18.10.2021, ora 1500); 

- INAPT medical (paragraf 230). 

3.  2135819 
- documentul care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului este incomplet (lipsă verso); 

4.  2135824 
- documentul care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului este incomplet (lipsă verso); 

5.  2135827 

-nu a transmis documentele constitutive ale dosarului, trimiţând doar cererea 

de înscriere; 

6.  2135831 

- lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

- INAPT medical (paragraf 259). 

7.  2135834 -completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

8.  2135835 -completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

9.  2135869 

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

necorelarea autobiografiei cu tabelul cu rude; 

10.  2135882 

- tabel cu rude incomplet (candidatul nu se regăseşte în tabel) şi completarea 

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

11.  2135895 

- documentul care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului este incomplet (lipsă verso); 
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12.  2135901 - dosar incomplet (avizul psihologic transmis în al treilea e-mail.; 

13.  2135927 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

14.  2135938 

- 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); 

15.  2135941 

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

completarea necorespunzătoare a anexelor nr. 2 si 7; 

16.  2135942 

- lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de bacalaureat); tabel cu rude incomplet 

(candidatul nu se regăseşte în tabel) şi certificatul de naştere nu este lizibil; 

17.  2135991 

- lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

consimţământul informat este datat anterior publicării anunţului de concurs; 

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

18.  2136028 

- consimţământul informat (Anexa nr. 6) nu este datat; antobiografia şi tabelul 

cu rude nu sunt corelate (în autobiografie nu se regăsesc părinţii soţiei); 

19.  2136050 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situaţiei de fapt); 

20.  2136055 

- lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; tabel cu rude 

incomplet (candidatul nu se regăseşte în tabel, nu este semnat şi datat); Anexa 

nr. 6 nu este semnată; 

21.  2136064 

- 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); 

22.  2136102 

- 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); 

23.  2136113 - tabel cu rude incomplet (nu este datat); 
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