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LISTA CU CANDIDAŢII  

 
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea 

postului vacant de Conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri 

Timișoara, la poziţia 293 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.  CCM-CA-4690641 
Dosar incomplet – nu a depus:  

„adeverință eliberată de unitatea unde a trecut în rezervă,…”, 

 precizat la pct. V, lit. n) din anunț. 

 

2.  DGM-CA-4690725 

Dosar incomplet – nu a depus:  
„documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă”, 

 precizat la pct. V, lit. d) din anunț; 
„autobiografie incompletă”, 

precizat la pct. V, lit. f) din anunț. 

 

3.  GDA-CA-4690656 
Dosar incomplet – nu a depus:  

„documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă”, 
 precizat la pct. V, lit. d) din anunț. 

 

4.  LCD-CA-4690714 

Dosar incomplet – nu a depus:  

„cerere înscriere adresată unui concurs finalizat”, precizat la 
pct. V, lit. a) din anunț; 

„lipsă curriculum vitae”, precizat la pct. V, lit. b) din anunț; 
„lipsă diplomă bacalaureat”, precizat la pct. V, lit. c) din anunț; 

„lipsă autobiografie”, precizat la pct. V, lit. f) din anunț. 

 

5.  MVAF-CA-4690721 
Dosar incomplet – nu a depus:  

„documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă”, 
 precizat la pct. V, lit. d) din anunț; 

 

6.  SVL-CA-4690726 

Dosar incomplet – nu a depus „aviz psihologic din care să rezulte 

aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor...”, 
 precizat la pct. V, lit. j) din anunț. 

 

 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

Data 08.11.2021, ora __0900__ 

 

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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