
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
COMISIA DE CONCURS 

Nr. 9355/12.11.2021 
 
 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR  

de candidatură la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor 
publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – Județul Călăraşi 

 
 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 

modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale 

selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

Nr. 
crt. 

Număr dosar candidat Funcţia publică 
Instituţia sau 

autoritatea publică 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor 

1. 

9171 Consilier juridic, clasa 

I, grad profesional 

principal 

Instituția Prefectului – 
Județul Călărași 

ADMIS 

 
2. 

9172 Consilier juridic, clasa 

I, grad profesional 

principal 

Instituția Prefectului – 
Județul Călărași 

ADMIS 

3. 
9114 Consilier clasa I grad 

profesional principal 
Instituția Prefectului – 

Județul Călărași 
ADMIS 

4. 
9116 Consilier clasa I grad 

profesional principal 
Instituția Prefectului – 

Județul Călărași 
ADMIS 

5. 

9031 Consilier achiziții 

publice, clasa I, grad 

profesional superior 

Instituția Prefectului – 
Județul Călărași 

ADMIS 

 
 

▪ Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.11.2021 ora 1000, 
la sediul Instituției Prefectului – județul Călărași, strada Sloboziei, nr. 9-11, mun. Călărași. 

Candidații sunt rugați să se prezinte cu 15 minute înainte de începerea probei 
scrise având asupra lor actul de identitate. 

Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de identitate. 
▪ 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 privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 
ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Cornelia 
VOINEA, consilier, Comp. Resurse Umane 

 
▪ Afişat astăzi, 12.11.2021 ora 12,00 pe site-ul și la sediul Instituției Prefectului – Județul 

Călărași 
 
 

Secretar, 
Cons. Cornelia Voinea 


