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Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București –Ilfov  
întrerupe procedurile pentru organizarea și desfășurarea concursului de recrutare organizat de 
CRPCR București - Ilfov în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante enumerate 
mai jos, programat în data de 18.12.2019 (proba scrisă), publicat pe site-ul Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici și pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în 
data de 15.11.2019, până la o dată care va fi comunicată ulterior: 
1.consilier juridic clasa I, grad profesional asistent - Compartiment juridic – 2 posturi   
2.comisar, clasa I, grad profesional asistent– Biroul Economic şi Resurse Umane – 1 post 
3.comisar clasa I, grad profesional asistent- Serviciul de control și supraveghere piață – 1 post 
4.comisar clasa I, grad profesional debutant- Serviciul de control și supraveghere piață – 1 
post 
5.comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și supraveghere piață servicii 
bancare – 2 posturi 
6.comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și supraveghere piață servicii 
bancare – 1 post 
7.comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și supraveghere piață produse 
alimentare – 1 post 
8.comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și supraveghere piață produse 
alimentare – 1 post 
9.comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și supraveghere piață prestări 
servicii alimentație publică – 2 posturi 
10.comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și supraveghere piață prestări 
servicii alimentație publică – 1 post 
11.comisar clasa I, grad profesional superior- CJPC ILFOV- Biroul de control și supraveghere 
piață – 1 post 
12.comisar clasa I, grad profesional debutant- CJPC ILFOV- Biroul de control și supraveghere 
piață – 1 post 
 
  


