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Rezultatul PROBEI SCRISE 
la concursul de recrutare organizat în data de 13 decembrie 2021 proba scrisă,  

pentru ocuparea  funcţiilor publice de conducere vacante de șef serviciu al 
Serviciului afaceri europene și conducerea serviciilor publice deconcentrate și 

șef serviciu al Serviciului juridic  
 
 
 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d), art. 60 alin. (2) și art. 62 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu  prevederile art. 618 
alin. (10) litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la proba scrisă în conformitate cu 
prevederile art. 67^1 din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: 
 

 
 

 Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susţine proba interviu în data de 16 
decembrie 2021, ora 10,00 la sediul Instituției Prefectului Județul Maramureș,  
 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 
ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare și conform art. 618 alin. (16) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor până în data de 14 decembrie 2021, ora 14,30.  

 
Afişat astăzi, 13 decembrie 2021, ora 14,30 la sediu și pe site-ul Instituției Prefectului Județul 

Maramureș.   
 
 
Secretar comisie : Câmpan Andreea Alexandra 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare atribuit 
dosarului de înscriere la concurs al 

candidatului 

Punctajul la 
proba scrisă Rezultatul 

probei scrise Obs. 

Șef serviciu- Serviciul afaceri europene și conducerea serviciilor publice 
deconcentrate 

1. 10.217/26.11.2021 92 ADMIS - 

Șef serviciu- Serviciul juridic 

1. 10.258/26.11.2021 91,6 ADMIS - 


