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                               Nesecret 
                               

Operator de date cu caracter personal nr. 31753       

 

                                                        ANUNȚ 
 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.183/2021, accesul candidaților în 

cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea 
București -Ilfov, în vederea susținerii probelor aferente concursului aflat în 
desfășurare, se va  face în baza prezentării unui Certificat digital european 
COVID-19, rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 
SARS- CoV-2,  nu mai vechi de 72 de ore sau Rezultatul negativ certificat al 
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 , nu mai vechi 
de 48 de ore. 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 
13.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și 16.12.2021 (interviul) pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de Referent tr. 
II– Compartiment Analize și sinteze – 1 post. 

Având în vedere prevederile art. 15, lit. a), art. 19, alin (2) şi (3) şi art. 20 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele 
rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 
 

Nr. 
crt. 

 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 
 

Funcţia 
contractuală de 

conducere/execuție 

Rezultat 
selecţie 
dosare 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

 
Compartiment Analize și sinteze 
 
Referent gr. II – 1 post 
1. Popovics Mircea 

 
Referent tr. II ADMIS - 

2. Pintea Ion Adrian Referent tr. II ADMIS - 
 
 

Conform prevederilor art. 31 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune 
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei 
dosarelor la sediul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București 
-Ilfov din Str. Transilvaniei nr 2, sector 1, Bucureşti. 
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Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 13.12.2021, ora 10.00, 
la sediul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea 
București -Ilfov din Str. Transilvaniei nr 2, sector 1, Bucureşti. 

 
 

Afișat astăzi, 07.12.2021, ora 16.30 
 
 
Secretar comisie concurs – Vasile Elena Mirela 


