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ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant 

de execuţie pe perioadă nedeterminată de contabil treapta I în biroul contabilitate, execuţie bugetară 

şi decontări  din cadrul Unităţii Militare 02022 Constanţa 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 
Motivul respingerii dosarului 

1.  ALBOIU Veronica – Daniela ADMIS * - 

2.  CAROLI Virginia ADMIS - 

3.  COJOCARU Mirela RESPINS 

Nu îndeplineşte în totalitate condiţiile 

specifice necesare pentru ocuparea 

postului scos la concurs, în sensul că 

din documentele depuse la dosar, 

candidatul nu are vechimea în 

domeniul economic/financiar-contabil 

de minim 3(trei) ani şi 6(şase) luni. 

4.  DIMA Marinela ADMIS - 

5.  DOBRE Oana ADMIS - 

6.  GÎDIUŢĂ Vasilica ADMIS - 

7.  IANOCOGLO Ala ADMIS - 

8.  LUCHIAN Marilena ADMIS - 

9.  MACOVEI Raluca ADMIS - 

10.  MAREŞ Marieta-Gabriela  ADMIS * - 

11.  MOCANU Laura ADMIS * - 

12.  
MOCANU Luminiţa - 

Ecaterina 
ADMIS 

- 

13.  OPREA Trandafira ADMIS * - 

14.  SOFRONIE Mihaela ADMIS - 

15.  TUDOR Iuliana ADMIS - 

16.  VOINEA Valentina ADMIS - 

* ) Candidatul admis va prezenta în mod obligatoriu cazierul judiciar la data 17.07.2019, ora 

12.
00

 (data probei scrise). 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” vor susţine proba scrisă în data de 

17.07.2019, ora 12.00, la sediul U.M. 02022 Constanţa. Prezenţa acestora la sediul U.M. 02022 Constanţa 

va fi în data de 17.07.2019, ora 11.45.   

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele privind selecţia dosarelor de concurs pot formula contestaţie 

în data de 19.06.2019, în intervalul orar 08.00 - 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 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.  

 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02022 Constanţa, la secretarul Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor: P.c.c. CHIFAN Gabriela Elena, tel. 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258 

sau 121. 


