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 NESECRET  

Ex. unic 

Nr. 4.691.278 

Timişoara, 12.12.2021 

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru 

ocuparea a 32 de posturi vacante aferente funcției de soldat profesionist (servant) în 

cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș 

 
 

Nr. 

crt. 
Cod de identificare Obs. 

1.  4691131 Dosar incomplet - lipsă aviz psihologic (pct. V lit. k din anunț) 

2.  4691148 Dosar incomplet - lipsă autobiografie (pct. V lit. f din anunț) 

3.  4691248 Dosar incomplet - lipsă C.I. (pct. V lit. d din anunț) 

4.  4691060 
Inapt medical conform paragrafului 98, lit. b din Ordinul M 

55/107/2587/ C/10357/210/496/831 din 2014 

5.  4691267 
Dosar incomplet - adeverință medicală neconformă (pct. V lit. i din 

anunț) 

6.  4691275 

Dosar incomplet - lipsă documente care atestă nivelul studiilor impuse, 

C.I, certificat naștere, autobiografie, consimțământ informat, 

adeverință medicală neconformă, aviz psihologic (pct. V lit. c, d, e, f, j, 

i, k din anunț) 

7.  4691213 Dosar incomplet - lipsă autobiografie (pct. V lit. f din anunț) 

8.  4691196 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă (între 18 și 25 de ani împliniți în 

anul participării la concurs) 

9.  4691256 

Dosar incomplet - lipsă aviz psihologic (pct. V lit. k din anunț) - a fost 

transmis după expirarea termenului limită de depunere a dosarului de 

recrutare 

10.  4691260 Dosar incomplet - lipsă C.I. (pct. V lit. d din anunț) 

11.  4691249 

Dosar incomplet - lipsă documente care atestă nivelul studiilor impuse, 

C.I. certificat de naștere, tabel cu rudele, aviz psihologic (pct. V lit. c, 

d, e, f, k din anunț) 

12.  4691239 

Dosar incomplet - lipsă documente care atestă nivelul studiilor impuse, 

C.I, certificat naștere, tabel cu rudele, aviz psihologic (pct. V lit. c, d, 

e, f, k din anunț) 

13.  4691263 
Dosar incomplet - lipsă documente care atestă nivelul studiilor impuse, 

C.I, certificat naștere, aviz psihologic (pct. V lit. c, d, e, k din anunț) 

14.  4691101 Dosar incomplet - lipsă autobiografie (pct. V lit. f din anunț) 

15.  4691201 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă (între 18 și 25 de ani împliniți în 

anul participării la concurs) 

16.  4691208 Dosar incomplet - lipsă C.I., aviz psihologic (pct. V lit. d, k din anunț) 

17.  4691268 
Dosar incomplet - lipsă documente care atestă nivelul studiilor impuse, 

C.I, certificat naștere, aviz psihologic (pct. V lit. c, d, e, k din anunț) 

18.  4691209 
Inapt medical conform paragrafului 255, lit. c din Ordinul M 

55/107/2587/ C/10357/210/496/831 din 2014 

19.  4691240 Dosar incomplet - lipsă aviz psihologic (pct. V lit. k din anunț) 
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20.  4691123 
Dosar incomplet – lipsă C.I., certificat naștere,  aviz psihologic (pct. V 

lit., d, e, k din anunț) 

21.  4691247 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă (între 18 și 25 de ani împliniți în 

anul participării la concurs) 

22.  4691197 Dosar incomplet - lipsă autobiografie (pct. V lit. f din anunț) 

23.  4691129 Dosar incomplet - lipsă autobiografie (pct. V lit. f din anunț) 

24.  4691104 
Dosar incomplet - lipsă autobiografie, tabel cu rudele și consimțământ 

informat (pct. V lit. f, j din anunț) 

25.  4691144 Dosar incomplet - lipsă autobiografie, (pct. V lit. f din anunț) 

26.  4691188 Dosar incomplet - lipsă aviz psihologic (pct. V lit. k din anunț) 

27.  4691236 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă (între 18 și 25 de ani împliniți în 

anul participării la concurs) 

28.  4691186 
Inapt medical conform paragrafului 198 din Ordinul M 55/107/2587/ 

C/10357/210/496/831 din 2014 

29.  4691266 
Inapt medical conform paragrafului 90 din Ordinul M 55/107/2587/ 

C/10357/210/496/831 din 2014 

30.  4691143 
Dosar incomplet - lipsă C.V., C.I., autobiografie, aviz psihologic, (pct. 

V lit. b, d, f. k) 

31.  4691162 Dosar incomplet - lipsă aviz psihologic (pct. V lit. k din anunț) 

 

 

 

 
COMISIA DE RECRUTARE, 

 

Azi, 12.12.2021, ora 16:00 

 


