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LISTA 
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării 

postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofițer tehnic principal – Serviciul 

Logistic/Intendenţă, prin rechemare în activitate/încadrare directă 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  2135788 
-Dosar incomplet (lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă) 

2.  2135815 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului; 

-Autobiografia incompletă 

3.  2135828 
-Dosar incomplet (lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă) 

4.  2135830 
-INAPT medical (paragraf 259, lit. ş); 

-Dosar incomplet (lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă) 

5.  2135852 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 

6.  2135857 
-Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului incomplet 

(lipsa datelor candidatului) 

7.  2135858 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului; 

-Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

8.  2135863 -Neasumarea prin semnătură a Consimțământului informat (Anexa nr. 6) 

9.  2135878 -Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

10.  2135904 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

11.  2135907 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 

12.  2135909 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 

13.  2135912 
-Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului incomplet 

(lipsa datelor candidatului); 

-Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

14.  2135922 -Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

15.  2135923 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 
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16.  2135926 -Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

17.  2135951 

-Nespecificarea pe cererea de înscriere a denumirii postului şi a structurii pe 

care candidează; 

-Dosar incomplet (lipsă Autobiografie); 

-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului; 

-Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

18.  2135953 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 

19.  2135971 -Dosar incomplet (lipsă Fotografia color 9x12 cm) 

20.  2135986 
-Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului incomplet 

(lipsa datelor candidatului) 

21.  2135988 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 

22.  2136002 -Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

23.  2136010 
-Dosar de recrutare incomplet (documentele care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor impuse de cerinţele postului sunt incomplete - lipsă verso Diplomă de 

bacalaureat) 

24.  2136016 
-Neasumarea prin semnătură a Consimțământului informat (Anexa nr. 6); 

-Autobiografia incompletă 

25.  2136023 -Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

26.  2136041 
-Dosar de recrutare incomplet (documentele care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor impuse de cerinţele postului sunt incomplete - lipsă verso Diplomă de 

bacalaureat) 

27.  2136044 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

28.  2136051 -Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

29.  2136084 -Dosar de recrutare incomplet (au fost transmise doar documentele inițiale) 

30.  2136096 

-Dosar de recrutare incomplet (lipsă Avizul psihologic din care să rezulte 

aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau 

neletale supuse autorizării); 

-Completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea situației de fapt) 

 

  

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 


