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Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere  

la concursul organizat în data de 08.08.2022 pentru ocuparea unor funcții publice vacante de  

comisar I superior din cadrul C.R.P.C. Regiunea Nord-Est (Iași)  

 

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs a fost 07 - 26.07.2022 

În conformitate cu prevederile art. 50, alin (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

comisia de concurs, în urma analizării dosarelor depuse, comunică următoarele rezultate ale selecției 

dosarelor de înscriere: 
    

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
candidatului 

Nr. înregistrare 
dosar de 
înscriere 

Rezultatul 
selecției 

dosarelor  
Admis / Respins 

Motivul respingerii 
dosarelor 

Comisar I superior C.J.P.C. Bacău - 1 post  

1  3165/22.07.2022 admis  

2  3176/25.07.2022 admis  

     

Comisar I superior C.J.P.C. Iași - 1 post  

1  3011/14.07.2022 admis  

2  3031/15.07.2022 admis  

3  3049/18.07.2022 admis  

4  3113/20.07.2022 admis  

5  3164/22.07.2022 admis  

6  3192/26.07.2022 admis  

7  3200/26.07.2022 admis  

8  3201/26.07.2022 admis  

9  3202/26.07.2022 admis  

     

Comisar I superior C.J.P.C. Vaslui - 1 post  

1  3036/15.07.2022 admis  

2  3144/21.07.2022 admis  

3  3189/25.07.2022 admis  

4  3203/26.07.2022 admis  

 

  Conform prevederilor art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi 

de selecția dosarelor pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept,  

 Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. 

  Candidații declarați admiși vor susține în data de 08.08.2022. ora 10.00 - proba scrisă, la sediul 

C.R.P.C. Regiunea Nord-Est (Iași).  

Secretar comisie concurs 
Carmen HÎRBU 
 

Afișat, azi 02.08.2022 - ora 13.00 la sediul C.R.P.C. Regiunea Nord-Est (Iași) 


