
1 din 2

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant 

de execuţie de CONTABIL II, în cadrul Biroului contabilitate, financiar-contabil

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
candidatului

Rezultatul 
selecţiei dosarelor 

de concurs
Motivul respingerii dosarului

1. Axente (Vrabie) Maria ADMIS                          -                      

2. Baciu (Moraru) Gabriela ADMIS                          -                      

3.
Borcea (Movileanu) 
Adriana

ADMIS                          -                      

4.
Brudiu (Zamfir) 
Cristina- Emilia

ADMIS                          -                      

5.
Ciobanu (Lupu; 
Ciuhodaru) Corina

ADMIS                          -                      

6.
Dugheană (Burada) 
Roxana

ADMIS                          -                      

7. Gavrilă Ilie-Cornel ADMIS                          -                      

8.
Grigore (Paraschiv) 
Ioana

ADMIS                          -                      

9. Grosoş Carolina ADMIS                          -                      

10. Luca (Burlacu) Marilena ADMIS                          -                      

11.
Oancea (Petre) Teodora-
Luciana

ADMIS                          -                      

12. Păun (Baraboi) Valerica ADMIS                          -                      

13.
Palaloga Petronela-
Raluca

ADMIS                          -                      

14.
Toplicianu (Brotoiu) 
Ana -Manuela

ADMIS                          -                      

15. Tronaru Denisa-Andeea ADMIS                         -                      

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis” vor susţine proba scrisă în data de 
16.11.2015, ora 10.00, la sediul U.M. 01838 Boboc. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 
11.11.2015, intervalul orar 10.00 – 15.30, conform art. 20 şi 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 
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contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01838 Boboc, la secretarul Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor Vlad Valentina, telefon: 0238 719 107/0238 719 135,  int. 209 şi 135. 

În conformitate cu art. 24, alin. (5) şi (6) 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, cea de a doua proba a 
concursului, proba interviului, se va desfăşura în data de 20.11.2015, începând cu ora 08.00, la 
sediul U.M. 01838 Boboc*. Notarea interviului, afişarea rezultatului acestuia şi depunerea 
eventualelor contestaţii se vor face în termen de maximum 1 (una) zi lucrătoare de la susţinere, 
astfel:

- notarea interviului – 23.11.2015, intervalul orar 08.00-12.00;
- afişarea rezultatului interviului, pe site-ul unităţii şi la sediul acesteia – 23.11.2015, 

ora12.00 – 24.11.2015 ora 12.00;
- depunerea eventualelor contestaţii – 24.11.2015, intervalul orar 12.00-15.30;
- soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului 

soluţionării acestora – 25.11.2015, intervalul orar 08.00-15.30;
- comunicarea rezultatelor finale ale concursului – 26.11.2015, până la ora 14.00.

                                               
* Notă: Planificarea candidaţilor pentru proba interviului va fi afişată pe site-ul unităţii şi la 
sediul acesteia, după susţinerea probei scrise, numai pentru candidaţii care au fost declaraţi 
“ADMIS”


