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PROCES – VERBAL cu  REZULTATELE 

 etapei  privind  SELECŢIA  DOSARELOR  DE  ÎNSCRIERE 
ALE CANDIDAŢILOR 

 
înscrişi la concursul ce va avea loc în data de 27.07.2022 (proba scrisă) pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a funcţei publice de execuţie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional 
Principal din cadrul Biroului Informații Publice și Mass Media. 

Având în vedere prevederile art. 46 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prevederile art. 618 alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  concursul constă în următoarele etape: 

a - selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor  
b - proba scrisă 
c - interviul 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la 
concurs, rezultatele  selecţiei fiind următoarele: 

                  a-selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor: 
 
Nr. 
Crt. 

Nr. înregistrare al dosarului 
de concurs 

Rezultatul selectării 
dosarelor de înscriere 
ADMIS / RESPINS 

Motivul pentru care a fost 
respins dosarul 

1. 83613/15.07.2022 ADMIS - 

2. 83725/15.07.2022 RESPINS Nu face dovada îndeplinirii 
condiţiei de vechime în 

specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de 
minim 5 ani, conform art. 468 
alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare 

3.  84401/18.07.2022 ADMIS - 

 
 *Notă : 

              Se pot prezenta la următoarea probă în data de 27.07.2022, ora 10,00 numai candidaţii 
declaraţi admişi la etapa precedentă, având B.I/C.I asupra lor. 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data 
şi ora afişării la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 
 Data afişării: 19.07.2022,  ora 14.00  

 
                                                                                 


