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LISTA CANDIDAȚILOR  
 

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

postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofițer specialist II din cadrul Inspecției de Prevenire – 

Compartimentul Avizare - Autorizare, poziția 35 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiș, prin încadrare directă 

 
Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 
Condiţia /condiţiile neîndeplinite Obs. 

1.  969460 
Dosarul de recrutare a fost transmis după termenul limită 

menționat în anunțul de concurs (15.07.2022, ora 12:00) 

 

2.  969201 

Dosar incomplet – lipsă „aviz psihologic aptitudine privind 

deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor…” 

conform cerinței de la pct. V lit. j) din anunțul de concurs 

 

3.  969331 
Nu îndeplinește condițiile de recrutare în vederea încadrării 

directe 

 

4.  969181 

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile prevăzute la 

pct. IV, litera a) – să aibă pregătirea necesară ocupantului 

postului menționată la pct. III din anunț 

 

5.  969178 

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile prevăzute la 

pct. IV, litera a) – să aibă pregătirea necesară ocupantului 

postului menționată la pct. III din anunț 

 

6.  969229 
Dosar incomplet - lipsă supliment diplomă de studii, 

conform cerinței de la pct. V lit. c) din anunțul de concurs 

 

7.  969377 
Nu îndeplinește condițiile de recrutare în vederea încadrării 

directe 

 

8.  969265 

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile prevăzute la 

pct. IV, litera a) – să aibă pregătirea necesară ocupantului 

postului menționată la pct. III din anunț 

 

9.  969233 

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile prevăzute la 

pct. IV, litera a) – să aibă pregătirea necesară ocupantului 

postului menționată la pct. III din anunț 
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