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COD: FS-01-11-ver.5 

 

Rezultatul selecției dosarelor 

 de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 (cinci) funcţii publice de execuţie 

vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, organizat în data de 13.09.2021 – 

proba scrisă 

Nr. 

crt.  

Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere 

la concurs1 

Rezultatul selecției 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

Direcţia economică - Serviciul logistic - Compartimentul securitate şi sănătate în muncă 

1. 
341/26837/2021 RESPINS 

Nu face dovada îndeplinirii  cerinţei prevăzute 

de art. 465 alin. (1) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 

2. 378/26837/2021 RESPINS  Nu face dovada îndeplinirii  cerinţei prevăzute 

de art. 465 alin. (1) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 

Direcţia economică - Serviciul financiar, contabilitate şi salarizare  

1. 350/26837/2021 ADMIS ------------- 

Direcţia economică - Serviciul logistic – Compartimentul achiziţii publice 

1. 357/26837/2021  ADMIS ------------- 

2. 355/26837/2021 ADMIS ------------- 

3. 337/26837/2021 ADMIS ------------- 

4. 381/26837/2021 RESPINS  Nu face dovada îndeplinirii  cerinţei prevăzute de 

art. 465 alin. (1) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 

5. 384/26837/2021 ADMIS ------------- 

  

Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de 13.09.2021, ora 10.00, la sediul 

Ministerului Justiţiei, etajul 1, camera de consiliu. 

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 08.09.2021, ora 17,00 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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