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 Rezultatele verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor de studii, 

condițiilor de vechime și a condițiilor specifice în cadrul procedurii de ocupare prin 

transfer la cerere a unui post de funcționar public  

din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului – cadru privind ocuparea unei funcții publice 
sau contractuale vacante din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin 
transfer la cerere, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 848/2020, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 679/2021, modificat prin Ordiul presedintelui Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici nr. 257/2022, Comisia de verificare a condițiilor de studii, 
condițiilor de vechime și a condițiilor specifice pentru evaluarea candidaturilor depuse în 
cadrul procedurii de ocupare prin transfer la cerere a unui post de funcționar public din 
cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, comunică următoarele rezultate: 

Codul 
Candidatului 
care a depus 

dosar de 
transfer 

 
Direcția /Serviciul 
și postul pentru 
care candidează 

Rezultatul 
selecției 

dosarelor de 
înscriere 

Motivul respingerii candidaturii 

27120/2022 
Serviciul Corp 

control 
RESPINS 

Nu face dovada îndeplinirii 
condiției specifice conform art. 
506 alin. (5) din OUG 57/2019, 

respectiv cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator 
(necesitate şi nivel): nivel mediu 

27721/2022 
Serviciul Corp 

control 
ADMIS - 

28250/2022 
Serviciul Corp 

control 
RESPINS 

Nu face dovada îndeplinirii 
condiției specifice conform art. 
506 alin. (5) din OUG 57/2019, 

respectiv cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator 
(necesitate şi nivel): nivel mediu 

29127/2022 
Serviciul Corp 

control 
ADMIS - 

29311/2022 
Serviciul Corp 

control 
ADMIS - 

 
*în conformitate cu prevederile art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind 
înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de transfer.  
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Prezentul proces verbal a fost publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro  
Candidații declarați „admiși” la rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de studii, 
condițiilor de vechime și a condițiilor specifice de ocupare a funcției publice vacante, vor 
susține proba interviu în data de 22 iunie 2022, ora 12:00, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 
 

    Publicat în data de  21.06.2022 la sediul ANFP și pe pagina de internet. 

http://www.anfp.gov.ro/

