
Pagina 1 din  2                                                                                                  NESECRET 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                          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 tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC – Patrimoniu imobiliar 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare al 

candidatului 

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 

1.  4032674 

- nu a transmis diploma de bacalaureat completa (lipsă verso), tabel 

nominal cu rudele și soțul/soția candidatului incomplete (lipsă candidat 

din tabel, coloana 8 completată necorespunzător, respectiv nesemnat și 

nedatat), completarea neconformă a Anexei 7 și  a Anexei 8 

(nespecificarea situației de fapt, la cele 2 anexe); 

2.  4032694 

- 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). 

3.  4032751 

- dosar incomplet: lipsă documente din care să rezulte studiile și vechimea 

în muncă; 

- lipsă copie certificat de naștere candidat, soție respectiv documente de 

stare civilă; 

- tabel cu rude nesemnat și nedatat; 

4.  4032763 
- autobiografie și tabel nominal cu rudele și soțul/soția candidatului 

incomplete (lipsa datelor tatălui candidatei) 

5.  4032788 

       - dosar incomplet (nu a transmis documente din care să rezulte vechimea în 

muncă); 

6.  4032810 

- 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). 

7.  4032840 

- 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.  4032903 

- 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). 

9.  4032904            - dosar incomplet (lipsă certificat de naștere candidat). 

10.  4032907 
- autobiografie incompletă (lipsă privind activitatea desfăşurată, respectiv 

lipsă privind antecedentele penale);   

11.  4032909 

- 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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12.  4032913 

- 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). 

13.  4032915 

- 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.  4032933 

- 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). 

15.  4032944 

- 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.  4032974 

- 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). 

17.  4032994 

- nu au fost transmise în termenul stabilit (22.07.2022, ora 1500)  

documentele constitutive ale dosarului de recrutare prevăzute în 

anunţul nr. 4006159 din 27.06.2022 

18.  4033029 

- nu a transmis documentele iniţiale conform cerinţelor stipulate în 

anunţul de concurs, cu respectarea termenului stabilit (08.07.2022, ora 

1500).  
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