
 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 19358 / 16.03.2022 

 
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul din data de 21.03.2022  

pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici de execuție  

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, comisia de examen constituită pentru examenul din data de 21.03.2022 pentru 

promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici de execuție comunică 

următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. dosar 

Funcția publică conform 

statului de personal 

Funcția publică în care 

urmează să promoveze 

Rezultatul 

verificării 

dosarelor 

1 17649/03.03.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent – 

Compartiment Cadastru, 

agricultură 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Cadastru, 

agricultură 

ADMIS 

2 17406/02.03.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Serviciul Impozite și taxe 

locale 

Inspector, clasa I, grad 

profesional superior – 

Serviciul Impozite și taxe 

locale 

ADMIS 

3 18300/09.03.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent – 

Serviciul ADPP, rețele 

stradale 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Serviciul ADPP, rețele 

stradale 

ADMIS 

4 16023/22.02.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Evidență și 

plată beneficii de asistență 

socială 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Evidență și 

plată beneficii de asistență 

socială 

ADMIS 

5 16353/23.02.2022 

Consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional 

asistent – Compartiment 

Achiziții publice 

Consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional 

principal – Compartiment 

Achiziții publice 

ADMIS 

6 18398/09.03.2022 

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional principal – 

Compartiment Juridic 

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional superior – 

Compartiment Juridic 

ADMIS 

7 18071/07.03.2022 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional principal – Birou 

Ordine publică, pază și 

activități pe linie de evidență 

a persoanelor 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior – 

Birou Ordine publică, pază 

și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

ADMIS 

8 17652/02.03.2022 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional principal – Birou 

Ordine publică, pază și 

activități pe linie de evidență 

a persoanelor 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior – 

Birou Ordine publică, pază 

și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

ADMIS 

 

SECRETAR COMISIE DE EXAMEN, 

OPREAN DANIELA                                           

 

 


