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ANUNŢ 
 

În urma examenului clinic efectuat în vederea deschiderii fișei medicale a candidatului identificat 

prin codul de candidat – 4033170, acesta a fost declarat INAPT  conform paragrafului 200 din anexa nr. 1 

la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne, al 

ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații Externe, al directorului Serviciului de 

Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 

M55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014. 

Având în vedere aspectul mai sus menționat, coroborat cu activitatea comisiei de recrutare 

concretizată prin întocmirea și publicarea Tabelului cu nr. 4008194 din 04.09.2022, următorul candidat va 

urma etapele specifice (prezentarea în formă fizică a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare, 

susţinerea evaluării psihologice şi susţinerea evaluării stării de sănătate), după cum urmează: 

 

Cod de 

identi- 

ficare 

Urcarea pe scară 
Deplasarea în 

subsol întunecat 
Traseul practic-aplicativ Criterii 

departajare 

candidati 

cu note egale* 

Obs. 
Timp 

(s) 
Rezultat 

Timp 

(min) 
Rezultat 

Timp 

(min) 
Rezultat Notă 

4033042 27.47 ADMIS 1.11 ADMIS 2.03 PROMOVAT 7.40 C1  

 

*C1 – Criteriul 1, timpul cel mai mic realizat la proba ”deplasarea în subsol întunecat” (pct. VII din 

anunţul cu nr. 4006132 din 27.06.2022). 

ATENȚIE! 

 Clasificarea a fost întocmită având la bază Tabelul cu rezultate la probele eliminatorii și evaluarea 

performanațelor fizice ale candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante de soldat 

profesionist (servant) și soldat profesionist (pistolar) din cadrul ISU Timiș. Arad, Hunedoara, Gorj, 

Mehedinți și Caraș-Severin cu nr. 975711/02.09.2022, de la Centrul de selecție Timiș. 

 

 Departajarea candidaților cu note egale s-a realizat în conformitate cu prevederile  Metodologiei de 

organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de soldați și gradați 

profesioniști (Anexa 1 la OIG nr. 699/IG/09.06.2022) materializate în anunțul de concurs cu nr. 

4006132/27.06.2022; 

 

 În situaţia în care candidatul nu prezintă toate documentele solicitate pentru constituirea dosarului 

de recrutare în format fizic, nu obţine avizul „Apt” la evaluarea psihologică sau în urma examinării 

medicale, se constată neîndeplinirea baremelor medicale specifice, oferta de ocupare a postului se va face, 

în ordine, candidatului/candidaților clasați de la poziția 27 la 76, în acest mod urmând a se proceda și în 

cazul constatării neîndeplinirii baremelor medicale specifice pentru ceilalți 22 de candidați care au 

prezentat documentele dosarului de recrutare în format fizic și au obţin avizul „Apt” la evaluarea 

psihologică.  

Î. INSPECTOR ŞEF 

Colonel 

 

IONICĂ IONEL-DORU 

 

 

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. 4009310 

Reşiţa, 06.10.2022 


