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Lista cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare 

la concursul în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de 

subofițer administrativ principal din cadrul Serviciul Logistic – Compartiment Tehnic 

 

Nr. 

crt. 
Cod unic de identificare Motivul Obs. 

(1) (2) (3) (4) 

1 4271419 

- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele de 

la cap.V, pct.3 (copii ale documentelor  care 

atestă nivelul studiilor impuse de cerințele 

postului), pct.5 (copie carnet de muncă), pct.6 

(copie certificat de naștere al candidatului), 

pct.7 (autobiografia, conform îndrumarului din 

Anexa 6), pct.8 (tabel nominal cu rudele 

candidatului și soțul/soția candidatului, conform 

Anexei nr.5), pct.9 (extras de pe cazierul 

judiciar/certificat de cazier judiciar) pct.10 (o 

fotografie 9X12), pct.13 (aviz psihologic) din 

anunțul de concurs; 

- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 10 ( o fotografie 9X12); 

- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 13 (aviz psihologic din care să 

rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și 

folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale 

supuse autorizării, emis cu cel puțin 6 luni 

anterior derulării selecției, de către un psiholog 

autorizat pentru efectuarea unor astfel de 

examinări, atestat în condițiile legii). 

 

2 4271458 

-Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 11 (Adeverință eliberată de 

medicul de familie conform anexa nr.7 și 

consimțământul informat conform anexa nr. 8). 

 

3 4271455 
- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 11 (Consimțământul informat 

conform anexei nr. 8). 

 

4 4271473 

- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 3 (copii ale documentelor  care 

atestă nivelul studiilor impuse de cerințele 

postului). 
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5 4271468 

-Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 11 (Adeverință eliberată de 

medicul de familie conform anexei nr.7 și 

consimțământul informat conform anexei nr. 8), 

pct. 12 (declarație de confirmare a cunoașterii și 

acceptării condițiilor de recrutare,  conform 

anexa nr.3),  

 

6 4271490 

- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 6 (copie certificat de naștere al 

candidatului), pct. 11 (Consimțământul informat 

conform anexa nr. 8), pct. 12 (declarație de 

confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor 

de recrutare,  conform anexa nr.3), pct. 13 (aviz 

psihologic din care să rezulte aptitudinea 

privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, 

emis cu cel puțin 6 luni anterior derulării 

selecției, de către un psiholog autorizat pentru 

efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condițiile legii). 

 

7 4271488 

- Dosar incomplet, nu îndeplinește cerințele  de 

la cap. V, pct. 12 (declarație de confirmare a 

cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare,  

conform anexa nr.3). 

 

 

 

Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs activitatea de 

recrutare încetează. 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 
 

      


