
 

 

COMISARIATUL REGIONAL  PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA 
BUCUREŞTI-ILFOV  

Str. Transilvaniei nr. 2, sector 1, tel. 021/3106378; Fax 021/310.63.80; www.anpc.ro;                                     
        E-mail : bucurestiilfov@anpc.ro; Tel. consumatorului : 021/310.63.75 

  
Rezultatul privind selectia dosarelor pt. concursul organizat în data de 09.03.2022 
(proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: 

 
 

� șef serviciu grad II –CPCMB - Serviciul de control și supraveghere piață - ID 537293  
� șef birou grad II –CPCMB - Biroul de control și supraveghere piață produse alimentare - ID 

472220 
� șef birou grad II –CPCMB - Biroul de control și supraveghere piață prestări servicii 

alimentație publică - ID 435559 
� șef birou grad II –CJPC Ilfov - Biroul de control și supraveghere piață - ID 537266 

 
În conformitate cu prevederile H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de 
concurs s-a întrunit astazi, 02.03.2022, în vederea verificării condiţiilor pentru participare ale 
candidaţilor care au depus dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de 
conducere vacante mai sus - menţionate, organizat în data de 09.03.2022 - proba scrisă. 

 Au depus dosare de înscriere la concurs urmatorii candidaţi, iar rezultatul verificării condiţiilor 
prevăzute pentru participarea  la concurs este:  
 

� 1.Pentru postul de șef serviciu grad II –CPCMB - Serviciul de control și supraveghere piață - 
ID 537293  
 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Rezultatul Observaţii 

1.  Ghiță Nicușor Admis - 
 

� 2.Pentru postul de șef birou grad II –CPCMB - Biroul de control și supraveghere piață 
produse alimentare - ID 472220 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Rezultatul Observaţii 

2.  Leca Cătălin Virgil  Admis - 



 
 
 

� 3.Pentru postul de șef birou grad II –CPCMB - Biroul de control și supraveghere piață 
prestări servicii alimentație publică - ID 435559 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Rezultatul Observaţii 

3.  Paris Luminița Admis - 
4.  

Dosar nr.1513/28.02.2022 

Respins Nu îndeplinește 
condiția privind 
diploma de 
master 

 
 

� 4.Pentru postul de șef birou grad II –CJPC Ilfov - Biroul de control și supraveghere piață - 
ID 537266 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Rezultatul Observaţii 

5.  - - - 
 
 
 
       Secretar :       VASILE ELENA MIRELA                                            ____________ 
_____________ 
                   
Afișat astăzi, 03.03.2022, ora 16:00 


