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TABEL NOMINAL 

 

cu candidaţii înscrişi la selecţia pentru ocuparea unui număr de 3 de posturi de conducător auto 

(autospeciale) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-

Severin, care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la selecţie 

 

 

 

CONDUCĂTOR AUTO (AUTOSPECIALE) – DETAŞAMENTUL DE POMPIERI REŞIŢA 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare  

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la 

selecţie (INTERVIU) 

1.  BAM/1679449/ISUCS 
Adeverință medicala model neconform 
Lipsa pag. 2 la diploma de bac 
Autobiografie scrisa la calculator si nu de mana 

2.  ȘP/1679467/ISUCS 

Adeverință medicala incompletă (lipsă EKG și lipsă 
ITM) 
Autobiografie incompletă (nu sunt trecuți părinții soției) 
Tabel cu rude incomplet (nu sunt trecuți părinții soției) 

3.  PDE/1679498/ISUCS 
INAPT(paragraf 95) conform încheierii Adeverinței 
medicale  

 

4.  GIA/1679501/ISUCS 
Adeverință medicala incompletă (lipsă IMC, lipsă FC și 
lipsă ITM) 

 

5.  CPM/1679507/ISUCS 
Adeverință medicala incompletă (lipsă talie și lipsă 
ITM) 

 

6.  CCT/1679519/ISUCS 
Adeverință medicala incompletă (lipsă EKG și lipsă IMC) 

 

7.  SA/1679524/ISUCS 
Adeverinta medicala model neconform  
Lipsă opțiune cerere de înscriere (nu a specificat 
subunitatea) 

 

  

 
 

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   

„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ - SEVERIN 

 
 

NESECRET 

Exemplar Unic 

Nr. 1679707 

Reşiţa, 04.12.2020 

 

APROB 

postarea pe site-ul www.isusemenic.ro 

 INSPECTOR ȘEF 
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CONDUCĂTOR AUTO (AUTOSPECIALE) – SECŢIA DE POMPIERI ORAVIŢA 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare  

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare la 

selecţie (INTERVIU) 

1.  DC/1679465/ISUCS 
Tabel cu rude incomplet (nu sunt date despre copil), 
nesemnat si nedatat 

2.  MCI/1679468/ISUCS 
 Autobiografie incompletă (lipsa date pentru tatăl soției) 
Tabel cu rude incomplet (lipsa date pentru tatăl soției)  

3.  HI/1679474/ISUCS 
Adeverință medicala incompletă (lipsă EKG) 

 

4.  DIA/1679497/ISUCS 

Autobiografie incompleta (nu sunt mențiuni cu privire 
la arestare, judecare sau condamnare, ori dacă este în 
curs de urmărire penală, judecare sau în executarea 
unei sancțiuni penale - pentru părinți) 

5.  DOM/1679506/ISUCS 

Adeverință medicala incompletă (lipsă EKG și lipsă 
APP) 
Curiculum vitae incomplet 
Diploma Bacalaureat fără pagina verso 
Autobiografie incompleta(nu sunt date despre parinții 
săi și ai soției), nesemnată și nedatată 
Tabel cu rude incomplet(nu sunt date despre parinții 
săi și ai soției) 
Consimțământ informat nedatat  
Declarație de confirmare a cunoașterii si acceptării 
condițiilor de recrutare nedatată si nesemnată  

6.  SIV/1679521/ISUCS 
Tabel cu rude incomplet (nu sunt trecuti parintii sotiei) 
Autobiografia incompletă (nu sunt trecuti parintii 
sotiei) 

   

 

 

 

CONDUCĂTOR AUTO (AUTOSPECIALE) – SECŢIA DE POMPIERI MOLDOVA NOUĂ – 

Garda nr. 2 de intervenţie Bozovici 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare  

Motivul neîndeplinirii condiţiilor de participare 

la selecţie (INTERVIU) 

1.  HTD/1679480/ISUCS 

Adeverinta medicala model neconform 
Tabel cu rude incomplet (nu este trecut candidatul) 
Autobiografie incompletă (nu sunt trecuți parinții 
soției și cumnatul) 
Consimțământ informat fără semnătură  
Declarație de confirmare a cunoașterii si acceptării 
condițiilor de recrutare nedatată si nesemnata 

2.  PV/1679502/ISUCS 
Adeverință medicala incompletă (lipsă interpretare 
EKG) 
Tabel cu rude incomplet (nu este trecut candidatul) 

3.  WLM/1679509/ISUCS 

Adeverință medicala incompletă (lipsă IMC) 
Lipsă certificat de căsătorie 
Autobiogarfie incompletă (lipsă date despre copii) 
Tabel cu rude incomplet (date despre copii - 
incomplete) și nedatat 
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4.  ȚTV/1679532/ISUCS Dosar depus după termenul limită. 

5.  MG/1679533/ISUCS Dosar depus după termenul limită. 

         

 
 

 

  

 

SECRETAR COMISIE DE SELECŢIE 
 

PREȘEDINTE COMISIE DE SELECŢIE 

 


