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LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU CARE S-A CONSTATAT 
 INAPTITUDINEA MEDICALĂ 

conform informațiilor transmise până la data de 16. septembrie 2021 de către structurile de 
resurse umane ale unităților de recrutare 

Nr. 
crt. 

Cod unic 
identificare Observații 

Facultatea de Poliție - Drept 

1. BH-DRP-MAI-055 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu 
codul SV-DRP-MAI-158151 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

Facultatea de Poliție - Ordine și siguranță publică - poliție 

1. NT-POL-LC-357812 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu 
codul DJ-POL-LC-157853 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

Facultatea de Poliție - Ordine și siguranță publică - poliție de frontieră 

1. GJ-PFR-LC-134 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu 
codul PH-PFR-LC-886991 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

Facultatea de Pompieri - Instalații pentru construcții-pompieri 

1. BH-ISU-LC-984063 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu 
codul BV-ISU-LC-1811955 susține examinarea medicală conform 
planificării. 
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LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU CARE S-A CONSTATAT 
 INAPTITUDINEA MEDICALĂ 

conform informațiilor transmise până la data de 15. septembrie 2021 de către structurile de 
resurse umane ale unităților de recrutare 

 

Nr. 
crt. 

Cod unic 
identificare Observații 

Facultatea de Poliție - Drept 

1. SV-DRP-MAI-158171 Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu codul 
AG-DRP-MAI-52957 susține examinarea medicală conform planificării. 

2. BU-DRP-MAI-114 Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu codul 
BH-DRP-MAI-034 susține examinarea medicală conform planificării. 

Facultatea de Poliție - Ordine și siguranță publică 

1. AG-POL-LC-52746 Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu codul 
AG-POL-LC-52731 susține examinarea medicală conform planificării. 

Facultatea de Pompieri - Instalații pentru construcții-pompieri 

1. MH-ISU-LC-3619213 Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu codul 
GJ-ISU-LC-3036918 susține examinarea medicală conform planificării. 
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LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU CARE S-A CONSTATAT 
 INAPTITUDINEA MEDICALĂ 

conform informațiilor transmise până la data de 13. septembrie 2021 de către structurile de 
resurse umane ale unităților de recrutare 

Nr. 
crt. 

Cod unic 
identificare Observații 

Facultatea de Poliție - Drept 

1. CL-DRP-MAI-73645 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul 
cu codul MH-DRP-MAI-18004 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

Facultatea de Poliție - Ordine și siguranță publică - poliție 

1. TR-POL-LC-10351029 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul 
cu codul TM-POL-LC-133177 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

2. BU-POL-LC-182 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul 
cu codul VS-POL-LC-82202 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

3. VL-POL-LC-06 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul 
cu codul BC-POL-LC-768363 susține examinarea medicală conform 
planificării. 

Facultatea de Poliție - Ordine și siguranță publică - poliție de frontieră 

1. AG-PFR-LC-52848 
Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul 
cu codul AB-PFR-LC-34616 susține examinarea medicală conform 
planificării. 
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LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU CARE S-A CONSTATAT 
 INAPTITUDINEA MEDICALĂ 

conform informațiilor transmise până la data de 08. septembrie 2021 de către structurile de 
resurse umane ale unităților de recrutare 

Nr. 
crt. 

Cod unic 
identificare Observații 

Facultatea de Poliție - Ordine și siguranță publică - poliție 

1. BZ-POL-LC-71 Pentru completarea numărului de locuri scoase la concurs, candidatul cu codul 
AG-POL-LC-52793 va susține examinarea medicală conform planificării. 

 
 


