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                                                                          LISTA 

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

directă, în vederea ocupării  posturilor de execuție vacante aferente funcției de Ofiţer specialist II – 

INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) și funcției de Ofiţer I – 

INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  4032647 
-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază); 

2.  4032683 
-autobiografia incompletă (nespecificarea antecedentelor penale pentru 

candidat, soție și părinți); tabel cu rude incomplet (lipsă tată și socru); 

3.  4032710 
-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază);  

4.  4032715 -nu a transmis suplimentul la diploma de licență; 

5.  4032743 

-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); 

6.  4032754 - tabel cu rude incomplet (lipsă candidat); 

7.  4032756 

-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); 

8.  4032760 -autobiografie și tabel cu rude incomplete (lipsă date tată); 

9.  4032776 

-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); 

10.  4032793 -diploma de licență incompletă (lipsă verso); tabel cu rude nesemnat și nedatat; 

11.  4032800 -nu a transmis suplimentul la diploma de licență; 

12.  4032801 
-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază); 
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13.  4032893 

-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); 

14.  4032896 

-autobiografie incompletă (nespecificarea antecedentelor penale pentru 

candidat, soție și părinți) și tabel cu rude incomplet (lipsă date părinți), lipsă 

fotografie 9/12; 

15.  4032914 

-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); 

16.  4032918 

-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază), tabel cu rude incomplet (nedatat și 

nesemnat); 

17.  4032926 -diploma de licență incompletă (lipsă verso); 

18.  4032927 

-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); 

19.  4032932 

-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); 

20.  4032934 
-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază), lipsă fotografie 9/12; 

21.  4032936 

-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază), nu a transmis suplimentul la diploma 

de licență; 

22.  4032946 
-neîndeplinirea cerințelor postului potrivit prevederilor din fișa postului, 

conform pct. III. 3.1 (pregătirea de bază); 

23.  4032953 
-documente constitutive ale dosarului de recrutare prevăzute au fost transmise 

în 2 e-mailuri (suplimentar față de primul e-mail); 

24.  4032963 

-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).  
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