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ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI  

pentru ocuparea postului vacant de conducere de  

şef birou gradul II în cadrul Biroului salarizare şi decontări 

     

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume candidat 

Punctaj 

proba scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj final 

al 

concursului
1
 

Admis/ 

Respins 

1.  ISTRATE Sabina 80 71,66 75,83 Admis 

2.  BODOC Manuela 64 - - Respins 

3.  COBZARIU Ioana 48 - - Respins 

4.  NECULA Mădălina 40 - - Respins 

5.  PÎRVULESCU Gabriela-Ionelia - - - Respins 

6.  UNGUREANU Victor - - - Respins 

 

Candidatul declarat „admis” are ca termen de prezentare la post 15 zile calendaristice de 

la data afişării rezultatului final al examenului - 12.08.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) 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 

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, până la data de 01.08.2019, 

candidatul declarat „admis“ la examen poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, 

care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului - 28.08.2019, în 

baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.  

Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare 02049 Constanţa, str. Prelungirea 

Tulcei nr. 22-24, persoană de contact: Plt.adj.pr. NICOLAE Ion, telefon 0241 / 667.985 int. 106. 

În situaţia în care candidatul declarat „admis” nu se prezintă la post în termenul legal de 15 

zile calendaristice (12.08.2019) sau în lipsa unei cereri de prelungire a termenului de prezentare, 

procedura de organizare şi desfăşurare a concursului va fi reluată prin publicare în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, cu respectarea termenelor procedurale prevăzute de lege. 
 

 
 

                                                 
1
 Media aritmetică a punctajelor celor două probe. 


