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LISTA 

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

număr de 16 posturi de execuţie vacante aferente funcţiei de conducător auto (autospeciale) – 

subunităţi de intervenţie, cu recrutare prin încadrare directă 

 

Nr. 

crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  4032657 
-Tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului incomplet 

(lipsa datelor mamei candidatului) 

2.  4032681* 

-Anexa nr. 7 incompletă (nespecificarea situației de fapt privind 

încadrarea/neîncadrarea în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională) 

3.  4032686 

-Anexa nr. 7 incompletă (nespecificarea situației de fapt privind 

încadrarea/neîncadrarea în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională); 

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

4.  4032688 
-Tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului incomplet 

(lipsa datelor candidatului) 

5.  4032689 
-Autobiografie incompletă (lipsa menţiunilor privind antecedentele penale ale 

candidatului) 

6.  4032690 
-Autobiografie incompletă (lipsa datelor privind părinţii soţiei şi fiului 

candidatului) 

7.  4032705* 

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

studiilor impuse de cerinţele postului sunt incomplete - lipsă verso Diplomă 

de bacalaureat) 

8.  4032712* 

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

studiilor impuse de cerinţele postului sunt incomplete - lipsă verso Diplomă 

de bacalaureat) 

9.  4032713* -Dosar de recrutare incomplet (lipsă Diplomă de bacalaureat) 

10.  4032714 
-Neîndeplinirea condiţiilor legale – candidatul prezintă antecedente penale, 

fără să fi intervenit reabilitarea 

11.  4032726 -Neîndeplinire criteriu de vârstă 

12.  4032728* -Dosar de recrutare incomplet (lipsă Certificat de naştere candidat) 

13.  4032768* 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 
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crt. 
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identificare al 
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Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

14.  4032783* 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

15.  4032818 -INAPT medical (paragraf nr. 113/1) 

16.  4032821 -Dosar de recrutare incomplet (lipsă Autobiografie) 

17.  4032822* -Neasumarea prin semnătură a Autobiografiei candidatului 

18.  4032827 -Dosar de recrutare incomplet (lipsă Anexa nr. 6 – Consimţământul informat) 

19.  4032828 

-Anexa nr. 7 incompletă (nespecificarea situației de fapt privind 

încadrarea/neîncadrarea în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională) 

20.  4032834 -Autobiografie incompletă (lipsa datelor privind soţia candidatului) 

21.  4032858* 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

22.  4032859* 

-Tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului incomplet 

(lipsa datelor candidatului) 

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

23.  4032860* -Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Autobiografiei candidatului 

24.  4032861* 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

25.  4032865* 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

26.  4032866 

-Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de participare la concurs – deţine 

calitatea de cadru militar în rezervă (conform anunţului, recrutarea se 

realizează exclusiv prin încadrare directă) 

27.  4032867* 
-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

28.  4032870 

-Dosar de recrutare incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi 

specializarea studiilor impuse de cerinţele postului sunt incomplete – din 

adeverinţa de absolvire a studiilor nu reiese că a absolvit examenul de 

bacalaureat, lipsă Curriculum vitae) 

29.  4032881 

-Anexa nr. 7 incompletă (nespecificarea situației de fapt privind 

încadrarea/neîncadrarea în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională); 

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

-Neasumarea prin semnătură şi nedatarea Tabelului nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului 

30.  4032883 

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

-Autobiografia incompletă (lipsa menţiunilor privind antecedentele penale ale 

candidatului) 
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31.  4032884 

-Dosar de recrutare incomplet (lipsă Permis de conducere, lipsă Carte de 

identitate, 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) 

32.  4032885 
-Documente constitutive ale dosarului de recrutare transmise după termenul 

limită stabilit în anunţul de concurs 

33.  4033000 
-Documente constitutive ale dosarului de recrutare transmise după termenul 

limită stabilit în anunţul de concurs 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* În baza pct. VI. din anunţul de concurs nr. 4006123/24.06.2022, în activitatea de verificare a 

documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare, comisia de concurs a luat în considerare 

documentele transmise în primul mail de către candidaţi, neţinând cont de conţinutul mail-urilor 

transmise ulterior. 
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