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LISTA CU CANDIDAŢII  

 
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la proba TEST SCRIS la concursul pentru ocuparea a   

2 (două) posturi de execuţie vacante, aferente funcţiilor de Ofiţer I din Inspecţia de Prevenire – 

Compartimentul Control și Activități Preventive, funcţii prevăzute cu gradul de maior, la poziţiile  

45 și 46 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, 

prin încadrare directă și /sau rechemare în activitate 
 

Nr. 

crt. 
Cod unic de identificare Condiţia /condiţiile neîndeplinite Obs. 

1.  BE-CAP-4690548 Nu a depus la dosarul de recrutare documentele precizate la pct. V din anunț   

2.  DIM-CAP-4690511 Nu a depus la dosarul de recrutare documentele precizate la pct. V din anunț  

3.  DJ-CAP-4690566 
Nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV, alin.1- să aibă 

pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la pct. III. din anunţ 
 

4.  ICG-CAP-4690512 
Dosar incomplet – nu a depus „aviz psihologic aptitudine privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor...”, precizat la pct. V, lit. k din anunț 
 

5.  MMG-CAP-4690576 Nu a depus la dosarul de recrutare documentele precizate la pct. V din anunț  

6.  PV-CAP-4690577 
Dosar incomplet – nu a depus „aviz psihologic aptitudine privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor...”, precizat la pct. V, lit. k din anunț 
 

7.  RD-CAP-4690587 Nu a depus la dosarul de recrutare documentele precizate la pct. V din anunț  

8.  SCO-CAP-4690522 Nu a depus la dosarul de recrutare documentele precizate la pct. V din anunț  

9.  SAR-CAP-4690601 

Nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV, alin.1- să aibă 

pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la pct. III. din anunţ, 

respectiv, 

Dosar incomplet – nu a depus „aviz psihologic aptitudine privind deținerea, 

portul și folosirea armelor și munițiilor...”, precizat la pct. V, lit. k din anunț 

 

10.  VDV-CAP-4690600 Nu a depus la dosarul de recrutare documentele precizate la pct. V din anunț  

11.  VRD-CAP-4690553 
Nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV, alin.1- să aibă 

pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la pct. III. din anunţ 
 

 

*Candidații care nu se regăsesc pe listă și au depus cereea de înscriere, primind cod unic de 

identificare, pot participa la  proba TEST SCRIS. 

 

 

 

 

 
 

COMISIA DE CONCURS, 

Azi, 22.10.2021, ora 10:00 

 

           

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
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