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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 Email: contact@isusalaj.ro 

 

 

 

 

 

 

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare 

la concursul organizat în vederea ocupării posturilor de soldat profesionist (servant) prevăzute în cadrul ISU Sălaj 

 

Nr. 

crt. 

Codul unic de 

identificare 
Motivul 

1.  1333938 
Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificat de naştere, fotografie, aviz psihologic din care 

să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării) 

2.  1333940 Dosar incomplet (lipsă actul de identitate, certificat de naştere). 

3.  1333941 Dosar incomplet (lipsă fotografie), tabelul nominal cu rudele incorect întocmit. 

4.  1334022 
Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, actul de identitate, certificat de naştere, fotografie, aviz 

psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării), 

autobiografia incorect întocmită. 

5.  1334328 
Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, actul de identitate, certificat de naştere, fotografie, aviz 

psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării), 

tabelul nominal cu rudele incorect întocmit. 

6.  1334454 
Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, autobiografia, tabelul nominal cu rudele, fotografie, adeverință medicală eliberată de medicul 

de familie, consimțământul informat, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare). 
7.  1334469 Dosar incomplet (lipsă fotografie). 

8.  1334471 Dosar incomplet (lipsă fotografie), autobiografia incorect întocmită. 

9.  1334473 Dosar incomplet (lipsă actul de identitate, certificat de naştere, autobiografia, fotografie). 
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crt. 

Codul unic de 

identificare 
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10.  1334475 Dosar incomplet (lipsă tabelul nominal cu rudele). 

11.  1334513 
Dosar incomplet (lipsă fotografie, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării). 

12.  1334523 
Dosar incomplet (lipsă fotografie, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării). 

13.  1334524 
Dosar incomplet (lipsă consimțământul informat, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea 

armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării). 
14.  1334560 Dosar incomplet (lipsă cererea de înscriere). 

15.  1334564 
Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau 

neletale supuse autorizării). 
16.  1334566 Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae). 

17.  1334567 

Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, actul de identitate, certificat de naştere, curriculum vitae, 

autobiografia, tabelul nominal cu rudele, fotografie, adeverință medicală eliberată de medicul de familie,  aviz psihologic din care să 

rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, declaraţia de 

confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare), autobiografia redactată pe calculator, tabelul nominal cu rudele incomplet 

și nesemnat. 
18.  1334639 Dosar incomplet (lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, fotografie). 

19.  1334642 
Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, documente doveditoare care să ateste vechimea în 

muncă). 
20.  1334663 Dosar incomplet (lipsă actul de identitate). 

21.  1334668 
Dosar incomplet (lipsă cererea de înscriere, actul de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 

recrutare), curriculum vitae incomplet, autobiografia incompletă, tabelul nominal cu rudele incomplet. 
22.  1334682 Dosar incomplet (lipsă certificat de naştere). 

23.  1334685 
Dosar incomplet (lipsă tabelul nominal cu rudele, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, consimțământul informat, 

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare). 
24.  1334692 Dosar incomplet (lipsă documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, fotografie). 

25.  1334698 Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, actul de identitate, certificat de naştere,  fotografie). 

26.  1364770 Dosar incomplet (lipsă certificat de naştere soție, certificat de căsătorie). 

27.  1364773 Dosar incomplet (lipsă declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare). 

 

COMISIA DE RECRUTARE 


