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LISTA 

 Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea încadrării a unui 

număr de 35 de posturi de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare 
Motivul neîndeplinirii condiţiilor de recrutare Observaţii 

1.  2136134 Dosar incomplet (lipsă autobiografie)  

2.  2136136 Dosar incomplet (lipsă tabel nominal cu rudele candidatului)  

3.  2136137 

Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, documente care atestă 

nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, act de 

identitate, certificat de naştere şi aviz psihologic) 

 

4.  2136138 Dosar incomplet (s-a transmis doar cererea de înscriere)  

5.  2136140 
Dosar incomplet (s-au transmis doar cererea de înscriere, curriculum 

vitae şi consimţământul informat) 
 

6.  2136145 Dosar incomplet (s-au transmis documente neconforme)  

7.  2136152 Neîndeplinire criteriu de vârstă  

8.  2136154 
Dosar incomplet (lipsă anexa nr. 7 – declaraţia pe propria 

răspundere privind îndeplinirea unor condiţii de participare) 
 

9.  2136156 Dosar incomplet (lipsă certificat de naştere candidat)  

10.  2136162 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

11.  

 

2136172 

 

Neîndeplinire criteriu privind antecedentele penale/urmărire 

penală/judecată 
 

12.  2136174 Dosar incomplet (lipsă autobiografie şi aviz psihologic)  

13.  2136176 Dosar incomplet (lipsă tabelul nominal cu rudele candidatului)  

14.  2136210 

Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, documente care atestă 

nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, act de 

identitate, certificat de naştere şi aviz psihologic) 
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Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare 
Motivul neîndeplinirii condiţiilor de recrutare Observaţii 

15.  2136223 

Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, documente care atestă 

nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi 

certificat de naştere); Neîndeplinire criteriu privind antecedentele 

penale/urmărire penală/judecată 

 

16.  2136226 

Dosar incomplet (lipsă anexa nr. 7 – declaraţia pe propria 

răspundere privind îndeplinirea unor condiţii de participare); Tabel 

nominal cu rudele candidatului necompletat 

 

17.  2136236 

Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi 

specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, act de identitate 

şi certificat de naştere candidat) 

 

18.  2136253 Dosar incomplet (lipsă anexa nr. 5 – consimţământul informat)  

19.  2136259 
Neîndeplinire criteriu privind antecedentele penale/urmărire 

penală/judecată 
 

20.  2136265 Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae)  

21.  2136285 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

22.  2136288 

Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, autobiografie, tabel 

nominal cu rudele candidatului, consimţământ informat, aviz 

psihologic, anexele nr. 6 şi nr. 7) 

 

23.  2136292 Dosar incomplet (lipsă tabel nominal cu rudele candidatului)  

24.  2136307 Dosar incomplet (lipsă tabel nominal cu rudele candidatului)  

25.  2136310 
Dosar incomplet (lipsă act de identitate şi certificat de naştere 

candidat) 
 

26.  2136323 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

27.  2136341 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

28.  2136344 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

29.  2136347 Neîndeplinire criteriu de vârstă  

30.  2136352 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

31.  2136363 

Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, documente care atestă 

nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, act de 

identitate şi certificat de naştere candidat) 

 

32.  2136365 
Dosar incomplet (lipsă anexa nr. 7 – declaraţia pe propria 

răspundere privind îndeplinirea unor condiţii de participare) 
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Nr. 

Crt. 

Codul unic de 

identificare 
Motivul neîndeplinirii condiţiilor de recrutare Observaţii 

33.  2136369 
Dosar incomplet (lipsă anexa nr. 7 – declaraţia pe propria 

răspundere privind îndeplinirea unor condiţii de participare) 
 

34.  2136370 
Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae, act de identitate şi certificat 

de naştere candidat) 
 

35.  2136378 Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae)  

36.  2136381 Neîndeplinire criteriu de vârstă  

37.  2136384 Dosar incomplet (lipsă curriculum vitae)  

38.  2136385 Dosar incomplet (lipsă aviz psihologic)  

39.  2136386 Dosar incomplet (lipsă certificat de naştere candidat)  

40.  2136391 
Dosar incomplet (lipsă documente care atestă nivelul şi 

specializarea studiilor impuse de cerinţele postului) 
 

 

NOTĂ: 

            Conform punctului VI. din anunţul de concurs nr. 2110891 din 23.11.2021, s-au luat 

în considerare doar documentele transmise în primul e-mail. 

 

             Totodată, precizăm faptul că prezentul tabel va fi completat cu candidații respinși în 

urma finalizării activităților specifice de verificare a adeverințelor medicale de către medicul 

de unitate, respectiv cu cei respinși în urma verificării dosarelor retransmise conform 

anunțului nr. 2111532/12.12.2021.  

 

 

 

COMISIA DE RECRUTARE 
 


