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Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul 

pentru ocuparea funcției vacante de subofițer secretariat principal la Compartimentul Secretariat Documente 

Clasificate și Arhivă  din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş  

 

 

Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 
Condiţia /condiţiile neîndeplinite Obs. 

1.  969299 

Dosar incomplet - lipsă adeverință eliberată de către 

medicul de familie, conform cerinței de la pct. V lit. i) din 

anunțul de concurs 

 

2.  969306 
Autobiografie incompletă - nu a fost întocmită conform 

îndrumarului din anexa nr. 4 la anunțul de concurs 

 

3.  969459 
Dosarul de recrutare a fost transmis după termenul limită 

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

 

4.  969352 

Dosar incomplet – lipsă copii documente studii, conform 

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

copie C.I., conform cerinței de la pct. V lit. d) din anunțul 

de concurs, lipsă copie certificat de naștere,  conform 

cerinței de la pct. V lit. e) din anunțul de concurs, lipsă 

autobiografie,  conform cerinței de la pct. V lit. f) din 

anunțul de concurs, tabel cu rudele neconform cerinței de la 

pct. V lit. f) din anunțul de concurs, adeverință eliberată de 

medicul de medicul de familie neconformă cerinței de la 

pct. V lit. i) din anunțul de concurs, lipsă fotografie, aviz 

psihologic, declarație de confirmare a cunoașterii și 

acceptării condițiilor de recrutare, consimțământ informat, 

declarație pe propria răspundere, conform cerințelor de la 

pct. V lit. h) lit. j), lit. k), lit. l) și lit. m)  din anunțul de 

concurs 

 

5.  969140 

Dosar incomplet - lipsă autobiografie, conform cerinței de 

la pct. V lit. f) din anunțul de concurs, și fotografie,  

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

 

 

 

COMISIA DE CONCURS, 

Azi, 25.08.2022 

 

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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