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Proces verbal privind selectia dosarelor pt. concursul organizat în data de 
11.03.2022 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: 

 
 

� comisar clasa I, grad profesional principal - Biroul de control și supraveghere piață prestări 
servicii alimentație publică– 1 post - ID 537287 

� comisar clasa I, grad profesional asistent - Biroul de control și supraveghere piață produse 
alimentare – 1 post - ID 472221 

� consilier juridic clasa I, grad professional asistent - 2 posturi - ID 537264, ID 537265 
 
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 
execuție vacante mai sus - menţionate, organizat în data de 11.03.2022 - proba scrisă. 

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

� 1.Pentru funcția de comisar clasa I, grad profesional principal - Biroul de control și 
supraveghere piață prestări servicii alimentație publică– 1 post - ID 537287 
 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Rezultatul Observaţii 

1.  Bogdan Valeriu Florian Admis - 
2.  Pușcașiu Vasile  Admis - 
3.  Oanță Orlando Gabriel Admis - 
4.  Radu Irina Iuliana Admis - 
5.  Mirescu Mihai Adrian Admis - 
6.  Mihăilescu Felix Paul Admis - 
 
 
 



� 2.Pentru funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent - Biroul de control și 
supraveghere piață produse alimentare – 1 post - ID 472221 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Rezultatul Observaţii 

1. Radu Irina Iuliana Admis - 
2. Topliceanu Lorena Elena Admis - 
3 Bănuțoiu Gabriel Admis - 
4 Istrățioiu Elena Alexandra Admis - 
5 Lisnic Adriana Mariana Admis - 
 

� 3.Pentru funcția de consilier juridic clasa I, grad professional asistent - 2 posturi nu s-a 
inscris niciun candidat. 

 
 
 
Secretar : VASILE ELENA MIRELA                                                _____________  
 
Afișat astăzi, 03.03.2022, ora 15:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


