
 

 

                                                                                      1 din 1                                                                           NESECRET 

Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, cod 300126 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR  
 

care nu îndeplinesc condiţiile de participare la proba practică la concursul pentru ocuparea a 45 

(patruzeci și cinci) de posturi de execuţie vacante aferente funcţiei de conducător auto (autospeciale), 

prin încadrare directă, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş 

  
Nr. 

crt. 

Cod unic de 

identificare 
Condiţia /condiţiile neîndeplinite Obs. 

1.  969029 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. c) din anunțul de concurs  

 

2.  968940 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. e), h), j) din anunțul de concurs 

 

3.  969060 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. h) din anunțul de concurs 

 

4.  969023 
Nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. IV lit. o) din anunțul de 

concurs 

 

5.  968987 
Nu îndeplinește condițiile de recrutare în vederea încadrării directe 

(cadru militar în rezervă) 

 

6.  969036 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. h) din anunțul de concurs 

 

7.  969097 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. f) din anunțul de concurs (tabelul nominal cu rudele candidatului) 

 

8.  969068 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. j) din anunțul de concurs 

 

9.  968939 
Nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. IV lit. o) din anunțul de 

concurs 

 

10.  968984 
Nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. III din anunțul de concurs 

(permis de conducere cat. B și C) 

 

11.  969110 
Nu a fost respectat termenul limită de transmitere a documentelor 

constitutive ale dosarului de înscriere (11.07.2022 ora 12:00) 

 

12.  968988 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. c), d), e) din anunțul de concurs 

 

13.  969108 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. e) din anunțul de concurs 

 

14.  968936 
Nu a transmis la dosarul de recrutare documentele prevăzute la pct. V 

lit. f) din anunțul de concurs (tabelul nominal cu rudele candidatului) 

 

15.  969111 

Nu a fost respectat termenul limită de transmitere a documentelor 

constitutive ale dosarului de înscriere 

(11.07.2022 ora 12:00) 

 

16.  969112 

Nu a fost respectat termenul limită de transmitere a documentelor 

constitutive ale dosarului de înscriere 

(11.07.2022 ora 12:00) 

 

17.  969126 

Nu a fost respectat termenul limită de transmitere a documentelor 

constitutive ale dosarului de înscriere 

(11.07.2022 ora 12:00) 

 

 
Comisia de concurs, 

Azi 19.07.2022, ora 14:30 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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