
 

ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de 

Economist  gradul II, 

 în cadrul Compartimentului planificare logistică şi achiziţii / planificare / conducere logistică 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 
Motivul respingerii dosarului 

1. Ardeleanu Liliana RESPINS 

Nu îndeplineşte toate condiţiile specifice, 

respectiv cerinţa de vechime în 

specialitatea studiilor. 

2. Beiu Andreea Laura ADMIS - 

3. Economu Ionela ADMIS - 

4. Florea Ilona-Ioana RESPINS 

Nu îndeplineşte toate condiţiile specifice, 

respectiv cerinţa de vechime în 

specialitatea studiilor. 

5. Guţă Florentina ADMIS - 

6. Iani Jenica ADMIS - 

7. Ipate Ioana Alexandra RESPINS 

Nu îndeplineşte toate condiţiile specifice, 

respectiv cerinţa de vechime în 

specialitatea studiilor. 

8. Mitache Călina ADMIS - 

9. Pilici Dorina RESPINS 

Nu îndeplineşte toate condiţiile specifice, 

respectiv cerinţa de vechime în 

specialitatea studiilor. 

10. Tănase Violeta ADMIS - 
 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.01.2020, ora 

10.45, la sediul U.M. 02044 Tulcea, Str. Iuliu Maniu, nr 53-55, loc. Tulcea.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 

20.12.2019, ora 15.00, conform art. 20 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. 02044 Tulcea, la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor Frt. Miulescu Paula - Steliana, tel 0240/532.304 interior 135.  

 

COMISIA DE CONCURS 

Preşedinte: Lt.cdor. DORE Iulian______________________ 

Membru:    Pcc SCURINA Nicoleta____________________  

Membru:    Pcc IONIŢĂ Elena________________________ 

 

     Secretar:     Frt. Miulescu Paula - Steliana ___________________ 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL 

AL U.M. 02044 TULCEA, ASTĂZI ___.12.2019, ORA _____ 
 

SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCT CONTROL 

                                _______ 

                                 (gradul) 

_____________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

   

   

   


