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ANUNŢ
TABEL NOMINAL
cu rezultatele candidaților, la evaluarea psihologică, înscriși în vederea ocupării posturilor
de execuție vacante, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, în baza
prevederilor art. 21 din Legea nr. 136/2020, prin rechemare în activitate/încadrare directă,
cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi
cerinţele stabilite în fișele acestor posturi, pentru posturile de conducător auto
(autospeciale) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al județului
Timiș.
Următorii candidaţi au fost declaraţi APT la evaluarea psihologică 04.12.2020:

Nr.
crt.

Rezultat
evaluare
psihologică

Data
prezentării
la cabinetul
medical

Ora prezentării
la cabinetul
medical

08.12.2020

08:30

08.12.2020

08:30

08.12.2020

08:30

08.12.2020

08:30

Inițiale

Funcția

Nr.

1.

MS

CA

3578793

APT

2.

PF

CA

3578717

APT

3.

CAD

CA

3578729

APT

ICC

CA

3578738

APT

4.

Candidaţii care au susţinut testarea psihologică în data de 04.12.2020 şi nu
se regăsesc în tabelul de mai sus, în urma rezultatelor obţinute, nu au primit aviz
de aptitudine.
Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se
adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depun în termen de 3 zile
lucrătoare de la afişarea şi postarea prezentului anunţ, respectiv până la data de
09.12.2020, ora 15:00, la secretariatul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Banat” al judeţului Timiş, strada Înfrăţirii, nr. 13, municipiul Timişoara.
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele:
- numele, prenumele şi codul numeric personal al contestatorului;
- data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
- motivele pe care se întemeiază contestaţia;
- semnătura contestatorului.
Avizul psihologic are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.
Notă: Candidații sunt rugați să se prezinte la data și ora menționate în tabelul
de mai sus, în ținută decentă, la sediul Centrul Medical Judeţean Timiş al MAI,
situat la adresa Bulevardul C.D. Loga, nr. 20, Timişoara, jud. Timiş pentru a fi
evaluaţi din punct de vedere medical.
Pentru alte detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de
telefon afișate în anunțul postat anterior pe site, în zilele lucrătoare, în intervalul
orar 08:00-16:00.
Întocmit
(î) Șef Resurse Umane

