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Proces Verbal
de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere depuse în vederea ocupării funcţiei publice vacante 

de execuţie de consilier juridic, grad profesional superior - Serviciul juridic, Compartiment "Aplicarea
legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă" 

din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău

în temeiul art. 50 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, s-a procedat la afişarea 
rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs depuse în vederea ocupării funcţiei publice vacante de execuţie de 
consilier juridic, grad profesional superior - Serviciul juridic, Compartiment "Aplicarea legilor cu caracter 
reparatoriu şi reprezentare în instanţă" din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău.

Nr.
Crt

NUMELE şi Prenumele Rezultatul selecţiei 
dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1 DIACONU Mihaeia ADMIS -

2 BOGHIU Gabriel-Daniel ADMIS -

CINDEA Mircea-Adrian ADMIS -

DEGERATU Ştefania RESPINS

Nu îndeplineşte condiţiile privind vechimea în 
specialitate conform prevederilor art. 57, alin (5) lit. c) 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare

Conform art. 63) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute 
pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la locul 
desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba scrisă va avea loc în data de 03.06.2019, la ora 10.00, la sala 34 -  Instituţia Prefectului- judeţul 
Bacău. Concurenţii sunt rugaţi să se prezinte cu actul de identitate cu cel puţin 15 minute înainte de începerea 
probei, în vederea verificării identităţii.

Afişat astăzi, 29.05.2019, ora 8,30 

Secretarul Comisiei

>orina NASTASĂ
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