
 

                     

 

      

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

                                                                                                               

 

                                                                                                                REZULTAT – SELECȚIA DOSARELOR 

la concursul de recrutare ce va fi organizat în data de 27.05.2022, în vederea ocupării  unei funcții publice de execuție, vacantă, din cadrul  
Serviciului Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Salarizare, Direcția Generală Economică 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Direcția/ 

Direcția Generală 

 
Funcția publică pentru care se 

organizează concursul de 
recrutare 

 
Nr. înregistare dosar 

de concurs 

 
Rezultatul selecției 

dosarelor 
admis/respins 

 
Motivul 

respingerii 
dosarului 

 
 

Observații 

 
1. 

Serviciul Resurse Umane, 
Direcția Resurse Umane și 
Salarizare, Direcția Generală 
Economică 

Consilier clasa I grad 
profesional superior ID 

555262 – Direcția Resurse 
Umane și Salarizare 

 
2598/DGE/12.05.2022 

 
Admis 

 
_____ 

Se va prezenta cazierul în original, până la proba  
interviu, conform art. 49 alin. (4) din HG 611 din 
2008, cu modificărle și completările ulterioare 

 
2 

Serviciul Resurse Umane, 
Direcția Resurse Umane și 
Salarizare, Direcția Generală 
Economică 

Consilier clasa I grad 
profesional superior ID 

555262 – Direcția Resurse 
Umane și Salarizare 

 

2674/DGE/16.05.2022 

 
Admis 

 
 _____ 

 
 

Se va prezenta cazierul în original, până la proba  
interviu, conform art. 49 alin. (4) din HG 611 din 
2008, cu modificărle și completările ulterioare 

 
3. 

Serviciul Resurse Umane, 
Direcția Resurse Umane și 
Salarizare, Direcția Generală 
Economică 

Consilier clasa I grad 
profesional superior ID 

555262 – Direcția Resurse 
Umane și Salarizare 

 
 2566/DGE/11.05.2022 

 
Admis  

 
_______ 

 

Se va prezenta cazierul în original, până la proba  
interviu, conform art. 49 alin. (4) din HG 611 din 
2008, cu modificărle și completările ulterioare 

4. Serviciul Resurse Umane, 
Direcția Resurse Umane și 
Salarizare, Direcția Generală 
Economică 

Consilier clasa I grad 
profesional superior ID 

555262 – Direcția Resurse 
Umane și Salarizare 

2601/DGE/12.05.2022  
Admis 

 Se va prezenta cazierul în original, până la proba  
interviu, conform art. 49 alin. (4) din HG 611 din 
2008, cu modificărle și completările ulterioare 

 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore, de la data și ora afișării rezultatului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de concurs. 
Afişarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, 
conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
Afişat astăzi, 17.05.2022, ora 15:30, la sediul Ministerului Educației și pe site-ul www.edu.ro. 
Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data de 27.05.2022, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației.  
                 
 

SECRETAR COMISIE 

http://www.edu.ro/

