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Rezultatul selecției dosarelor 

 de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a 3 (trei) funcţii publice de execuţie 

vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, organizat în data de 08.07.2021 – 

proba scrisă 

 

Nr. 

crt.  

Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de 

înscriere la concurs1 

Rezultatul selecției 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

Serviciul profesii juridice conexe 

1. 12/56891/2021 ADMIS  ------------- 

2. 9/56891/2021 ADMIS ------------- 

3. 5/56891/2021 RESPINS  Nu face dovada îndeplinirii  cerinţei 
prevăzute de art. 465 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 lit. f) şi lit. g) 

4. 3/56891/2021 ADMIS ------------- 

5. 10/56891/2021 ADMIS ------------- 

6. 4/56891/2021 ADMIS ------------- 

7. 7/56891/2021 RESPINS  Nu face dovada îndeplinirii  cerinţei 

prevăzute de art. 465 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 lit. f) şi lit. g) 

8. 56891/2021 ADMIS ------------- 

9. 2/56891/2021 RESPINS Nu face dovada îndeplinirii cerinţei 
prevăzute de art. 465 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 lit. g)  

Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe şi Ministerul Public -  Direcţia 

resurse umane 

1. 6/56891/2021 ADMIS ------------- 

2. 13/56891/2021 ADMIS  ------------- 

Serviciul - Centrul de suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor - 

Direcţia tehnologia informaţiei 

1. 8/56891/2021  ADMIS ------------- 

2. 11/56891/2021 RESPINS Nu face dovada îndeplinirii  cerinţei 

prevăzute de art. 465 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 lit. f)  

  

http://www.just.ro/


 

 

 

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 

www.just.ro 

Pagina 2 din 2 
 

COD: FS-01-11-ver.5 

 
 

Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de 08.07.2021, ora 10.00, la sediul 

Ministerului Justiţiei, etajul 5, cam. 3. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot formula contestație în termen de 24 

de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare. Contestaţia se depune la sediul Ministerului justiţiei, secretariatul 

Direcţiei resurse umane, etajul 2, cam. 6.  

Afișat în data de 05.07.2021, ora 17,45 la sediul Ministerului Justiţiei.  

                                                                                   Secretar comisie concurs: 

                                           Enache Felicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

1Conform art. 671 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afişarea 

rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor 

soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se 

numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. 
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