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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de 

consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului achiziții publice – Direcția economic, resurse umane, achiziții, 
administrativ și protocol din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 

organizat în data de 04.07.2022 
 
 

Nr 
crt. 

Numărul de 
înregistrare 

atribuit 
dosarului de 
înscriere la 

concurs 

 
Funcţia publică 

Instituţia 

Rezultatul 
probei de 
selecție a 
dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

1. 28681 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. RESPINS 

Nu face dovada vechimii în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice conform  
prevederilor art. 465 alin. (1) lit. f) 
coroborat cu art. 468 alin (1) lit. c) 
din OUG nr 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 

2. 29313 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. ADMIS - 

3. 28987 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. ADMIS - 

4. 29741 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. ADMIS - 

5. 29198 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. ADMIS - 

6. 29312 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. ADMIS - 

7. 25370 

consilier 
achiziții 
publice, clasa I, 
grad profesional 
superior 

A.N.F.P. ADMIS - 
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 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute 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, care se depune la registratura ANFP, bd. Mircea Vodă 
nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sector 3, București. 
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se 
numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, 
conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 
Afişat astăzi 27.06.2022, ora 16.00 la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 
Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei suplimentare  pentru 
testarea cunoștințelor de operare pe calculator, nivel bază, în data de 30.06.2022, începând 
cu ora 10.00, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 

     
Secretar comisie concurs:  
Ioana Dobrescu, consilier 


