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PROCES VERBAL  
la selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 27.04.2022- proba scrisă, 

respectiv 04.05.2022-proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor 

contractuale vacante de:            

                    - Expert grad profesional I la ISCIR - Compartimentul Achiziții Publice; 

                    - Expert grad profesional II la ISCIR - Compartimentul Achiziții Publice; 

Având în vedere prevederile art. 15, lit. a), art. 19, alin (2) şi (3) şi art. 20 din Regulamentul-

cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia de concurs, constituită prin Ordinul nr. 39/28.03.2022 emis de Inspectorul 

de Stat Șef, s-a întrunit în data de 15.04.2022 şi comunică următoarele rezultate ale selecţiei 

dosarelor de înscriere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Pentru postul de Expert grad profesional II nu s-a înscris niciun candidat la concurs. 
 

 
                            DATA AFIȘĂRII: 15.04.2022,  ORA: 10:00 

                      

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
candidatului 

Structura din ISCIR și 
localitatea în care se 
desfășoară activitatea/ 
Funcția pentru care se 
organizează concursul 

Număr cerere 
înscriere 

Rezultatul 
selecției 
dosarului 

Motivul respingerii dosarului 

1 
BURTEA 
DRAGOȘ  

ISCIR - 
Compartimentul 
Achiziții Publice - 
București  
Expert gr. pr. I 

3982/08.04.2022 
RESPINS 

Dosarul de înscriere nu 
conține documente din care 
să rezulte, fără echivoc, 
vechimea în muncă și în 
specialitatea 
studiilor(carnet de muncă 
sau adeverință întocmită 
conform prevederilor legale 
în vigoare). Adeverința 
prezentată nu îndeplinește 
condițiile de formă 
referitoare la o adeverință 
de vechime în muncă. 


