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                                                                          LISTA 

Candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC  condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare 

directă, în vederea ocupării  postului de execuţie vacant aferent funcţiei de 

Ofițer specialist II – SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

(COMUNICAȚII) 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  4032723 

- 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). 

2.  4032785 

- neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază) din anunțul de concurs incident (nu a 

transmis brevetul/diploma de ofițer specialitatea: Comunicații și informatică sau 

transmisiuni solicitat, având în vedere studiile absolvite). 

3.  4032838 

- 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.  4032899 

- neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază) din anunțul de concurs incident (nu a 

transmis brevetul/diploma de ofițer specialitatea: Comunicații și informatică sau 

transmisiuni solicitat, având în vedere studiile absolvite). 

5.  4032930 

- neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază) din anunțul de concurs incident (nu a 

transmis brevetul/diploma de ofițer specialitatea: Comunicații și informatică sau 

transmisiuni solicitat, având în vedere studiile absolvite); 

- anexa nr. 8 completată necorespunzător. 

6.  4032949 

- neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază) din anunțul de concurs incident (nu a 

transmis brevetul/diploma de ofițer specialitatea: Comunicații și informatică sau 

transmisiuni solicitat, având în vedere studiile absolvite). 

7.  4033002 

- cererea de înscriere și documentele inițiale au fost depuse după termenul de 

înscriere stipulat în anunțul de concurs incident; 

- dosar incomplet (lipsă documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor impuse de cerinţele postului conform pct. III. 3.1; lipsă adeverință 

medicală); 

- anexa nr. 8 completată necorespunzător. 
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