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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 

Subofițer operativ principal – CENTRUL OPERAȚIONAL(ANALIZĂ EVALUARE ȘI 

COORDONARE INTERVENȚIE) 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  4032649 

– dosar incomplet: a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate 

în anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), 

totodată find transmis și un document referitor la vechimea în muncă. Celelalte 

documente constitutive ale dosarului nu au mai fost transmise; 

2.  4032656 

– autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni complete pentru candidat, cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 

3.  4032669 

- anexa nr. 8 completată necorespunzător (nu a încercuit situația de fapt privind 

antecedentele penale), autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni complete 

pentru candidat, cu privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în 

curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 

4.  4032722 

- anexa nr. 8 completată necorespunzător (nu a încercuit situația de fapt privind 

antecedentele penale), documente nesemnate și nedatate (tabel nominal cu 

rudele și soțul/soția candidatului), autobiografie incompletă (nu sunt mențiuni 

complete pentru tatăl candidatului, cu privire la arestare, judecare sau 

condamnare, ori dacă este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea 

unei sancțiuni penale); 

5.  4032741 
- are antecedente penale, iar din documentele aflate la dosar nu reiese că a fost 

reabilitat; 

6.  4032742 

– dosar incomplet: a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate 

în anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), 

iar celelalte documente constitutive ale dosarului nu au mai fost transmise;  

7.  4032749 

- dosar incomplet: lipsă documente din care să rezulte studiile, lipsă copii 

certificate de naștere candidat și soție respectiv  documente de stare civilă, 

documente nesemnate și nedatate (tabel nominal cu rudele și soțul/soția 

candidatului); 

8.  4032762 

–  autobiografie și tabel nominal cu rudele și soțul/soția candidatului incomplete 

(lipsește tatăl din autobiografia și tabelul nominal cu rudele și soțul/soția 

candidatului); 
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9.  4032790 
- anexa nr. 8 completată necorespunzător (nu a încercuit situația de fapt privind 

antecedentele penale); 

10.  
 

      4032792 

- autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni pentru candidat, tată și soție cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale);  

11.        4032808 

- a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate în anunţul de 

concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500). Dintre 

celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare prevăzute în anunţul 

nr. 4006162 din 27.06.2022 transmise în termenul stabilit (22.07.2022, ora 

1500), lipsește anexa 7. 

12.  4032847 

- autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni complete pentru părinții 

candidatului cu privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în 

curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 

13.  4032851 

- autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni pentru mama candidatului cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 

14.  4032891 
- dosar incomplet lipsă tabel nominal cu rudele și soțul/soția candidatului , iar 

anexele 8 și 9 vizează alt post (Financiar); 

15.  4032906 

- autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni pentru candidat și părinții 

candidatului cu privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în 

curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 

16.  4032910 

- dosar incomplet: a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate 

în anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), 

iar celelalte documente constitutive ale dosarului nu au mai fost transmise; 

17.  4032916 

- dosar incomplet: a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate 

în anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), 

iar celelalte documente constitutive ale dosarului nu au mai fost transmise; 

18.  4032935 

- documente necorelate autobiografie-tabel nominal cu rudele și soțul/soția 

candidatului, autobiografie incompletă (lipsește fratele candidatei din 

autobiografie și nu sunt mențiuni complete pentru candidat, cu privire la 

arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale);  

19.  4032941 

- autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni pentru părinții candidatului cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 

20.  4032954 

- - dosar incomplet: lipsește tabelul cu rudele și soțul/soția candidatului, iar 

anexele nr. 7 și nr. 8 sunt completate necorespunzător (anexa nr. 7 nu a selectat 

situația de fapt privind încadrarea în sistemul national de apărare, ordine 

publică și siguranță națională, iar în  anexa nr. 8 nu a încercuit situația de fapt 

privind antecedentele penale); 

21.  4032962 

- dosar incomplet: a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate 

în anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), 

iar celelalte documente constitutive ale dosarului nu au mai fost transmise; 

22.  4032968 

- dosar incomplet: a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate 

în anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), 

iar celelalte documente constitutive ale dosarului nu au mai fost transmise; 

23.  4032970 

 - anexa nr. 7 completată necorespunzător (nu a selectat situația de fapt privind 

încadrarea în sistemul national de apărare, ordine publică și siguranță 

națională); 

24.  4032971 
- anexa nr. 8 completată necorespunzător (nu a încercuit situația de fapt privind 

antecedentele penale); 

25.  4032972 

- dosar incomplet: lipsește autobiografia, iar  tabelul nominal cu rudele și 

soțul/soția candidatului este incomplet ( lipsește candidatul), nedatat și 

nesemnat; 
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26.  4032973 

- dosar incomplet: lipsesc documente din care să rezulte studiile candidatului, 

certificatul de naștere al candidatului, fotografia candidatului, iar tabelul 

nominal cu rudele și soțul/soția candidatului și autobiografia  sunt incomplete 

(lipsă candidat în tabelul cu rude iar în autobiografie nu sunt mențiuni pentru 

părinții candidatului, cu privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă 

sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni 

penale);  

27.  4032989 

- a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate în anunţul de 

concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 1500), iar celelalte 

documente constitutive ale dosarului prevăzute în anunţul nr. 4006162 din 

27.06.2022, au fost transmise după termenul stabilit (22.07.2022, ora 1500);  

28.  4032993 

- autobiografie incompletă ( nu sunt mențiuni pentru părinții candidatului cu 

privire la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale); 
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