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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 – STRUCTURA 

DE SECURITATE (Protecția Informațiilor clasificate), prin rechemare în activitate/încadrare directă 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  
2135797 

- Tabel cu rude incomplet (lipsă candidat din tabel); 

2.  

2135798 - lipsă diplomă bacalaureat; 

- INAPT medical (paragraf 95); 

-  completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt); 

3.  
2135818 

- nu a transmis diploma de bacalaureat completă ( lipsă verso); 

4.  
2135823 

- dosar incomplet : au fost transmise doar  documentele inițiale, 

de înscriere; 

5.  
2135875 - dosar incomplet, completarea neconformă a Anexei 8 

(nespecificarea situației de fapt); 

6.  

2135894 - a transmis documentele neconforme specificațiilor anunțului; 

-  lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă; 

- adeverință medicală neconformă;  

7.  
2135908 - dosar incomplet, au fost transmise doar  documentele inițiale, 

de înscriere; 

8.  

2135911 - dosar recrutare incomplet: lipsă aviz psihologic din care să 

rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea 

armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un 
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psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, 

atestat în condiţiile legii, lipsă adeverință loc muncă, 

completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt); 

9.  
2135914 - completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt); 

10.  
2135920 

- dosar incomplet nu a transmis documente doveditoare care să 

ateste vechimea în muncă, tabel cu rude neconform; 

11.  
2135921 

- dosar incomplet, au fost transmise doar  documentele inițiale, 

de înscriere; 

12.  
2135929 - completarea neconformă a Anexei nr. 8 (nespecificarea 

situaţiei de fapt); 

13.  
2135966 - completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt); 

14.  

2135967 - dosar incomplet: lipsă copie al certificatului de naștere al 

candidatului, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor 

letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni 

anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat 

pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condiţiile legii; 

 

15.  
2135989 - dosar incomplet, nu au fost transmise decât documentele 

inițiale; 

16.  
2135997 

- INAPT medical (Paragraf 91) 

17.  
2136009 - completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt) 

18.  
2136034 - dosar incomplet  dosar incomplet, nu au fost transmise decât 

documentele inițiale 

19.  
2136043 - completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt) 

20.  
2136049 - completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt) 

21.  
2136056 - lipsă consimțământ candidat in tabelul cu rude, completarea 

neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației de fapt) 
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22.  

 

 

 

2136057 

- dosar incomplet: lipsă cazierul judiciar/certificat de cazier 

judiciar, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor 

letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni 

anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat 

pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condiţiile legii 

23.  

2136060 - dosar incomplet: lipsă copii ale documentelor care atestă 

nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului,  

tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia 

candidatului, 1 (una) fotografie color 9x12 cm; 

24.  
2136067 - lispă documente doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă; 

25.  
2136068 

- tabel cu rude neconform ( candidatul nu s-a trecut în tabel); 

26.  
2136069 - completarea neconformă a Anexei 8 (nespecificarea situației 

de fapt); 

27.  
2136082 

- dosar incomplet,  a transmis doar documentele inițiale; 

28.  
2136088 

- dosar incomplet,  a transmis doar documentele inițiale; 

29.  
2136091 

- tabelul cu rude nesemnat, nedatat; 

30.  

2136098 - dosar neconform: a transmis documentele inițiale în 

neconcordanță cu cerinţele stipulate în anunţul de concurs 

(nespecificat postul pentru care candidează); 

31.  
2136109 - dosar incomplet:  lipsă documente constitutive ale dosarului 

de recrutare ; 

32.  

2136111 - dosar neconform: cerere incompletă ( nespecificat post), lipsă 

tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia 

candidatului, lipsă aviz psihologic din care să rezulte 

aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel 

mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog 

autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condiţiile legii, lipsă consimțământ informat. 
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33.  
2136114 - dosar incomplet : lipsă documente constitutive ale dosarului 

de recrutare prevăzute în anunţ; 
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