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Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea 

posturilor de soldat profesionist (servant) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” 

al judeţului Timiş 

 

Nr. 

crt. 

Cod de 

identificare 
Condiția/ condițiile neîndeplinite 

1.  969239 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

2.  975516 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

3.  975574 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

4.  968973 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

5.  969496 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

6.  969258 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

7.  969237 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

8.  969500 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

9.  975508 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

10.  975538 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

11.  968968 
Dosar incomplet – lipsă copii 

documente studii 

12.  975513 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

13.  975524 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

14.  969255 

Dosar incomplet – lipsă autobiografie și 

aviz psihologic din care să rezulte 

aptitudinea privind deținerea, portul și 

folosirea armelor și munițiilor letale sau 

neletale supuse autorizării 

15.  969256 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

16.  975560 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

17.  975592 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

18.  969491 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

19.  975600 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 
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20.  975613 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

21.  975643 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

22.  975649 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

23.  975653 
Nu îndeplinește condițiile de vârstă 

prevăzute în anunțul de concurs* 

24.  975654 
Dosar incomplet – lipsă copii 

documente studii 

25.  975662 
Dosar incomplet – lipsă CV și copii 

documente studii 

 

*Notă: condiția vârstei prevăzută în anunțul de concurs „au vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani, împliniți 

la data verificării dosarului de recrutare de către comisia de recrutare (până la data de 17.07.2022, 

inclusiv)” a fost legiferată astfel: vârsta la data de 18.07.2022  (prima zi de verificare a dosarelor de 

concurs) trebuie să fie cuprinsă între minim 18 ani, 0 luni, 0 zile și maxim 24 ani, 11 luni, 30 de zile 

inclusiv 

 

 

 

 

 

COMISIA DE RECRUTARE, 

Azi, 22.08.2022 

 

 


