ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea următoarelor posturi vacante:
I. CONTABIL DEBUTANT / Biroul decontări şi operaţiuni valutare /
Secţia drepturi bănești și operațiuni valutare - studii medii cu diplomă de bacalaureat,
profil contabil / fără vechime;
Nr. crt.
1.

Numele şi prenumele candidatului
RĂDUCĂ FLORINAELENA

Rezultatul selecţiei Motivul respingerii
dosarelor de concurs
dosarului
Admis

-

II. ECONOMIST GR.II / Birou drepturi bănești şi fiscalitate /Secția
drepturi bănești, decontări și operațiuni valutare - studii superioare cu diplomă de
licență - domeniul financiar-contabil, minim un an vehime în specialitatea studiilor;
Rezultatul selecţiei
Numele şi prenumele
Motivul respingerii
dosarelor de
Nr. crt.
candidatului
dosarului
concurs
CONSTANTINESCU
1.
Admis
ȘERBAN-TUDOR
EFRIM
2.
Admis
MARINELA-LUCIANA
Candidata nu
îndeplinește criteriile
3.
Respins
MANEA ROXANA
specifice de ocupare ale
postului.
Candidații ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de
23.02.2017, ora 10.00, la sediul U.M.02150 București .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până
la data de 20.02.2017, ora 14.00, conform art.20 alin. (2) 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02150 București, la secretarul
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Ionescu Angelica , telefon - 021/319
40.20.-int.108.
Comisia de concurs :
- Preşedinte: Col. Gheorghiță Valeria
- Membru: Col. Papaiani Sebastian;
- Membru: PCC Cernenco Luminița;
- Secretar: P.c.c. Ionescu Angelica.

III . REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT / Birou standardizare și
lecții învățate / Secția doctrine, regulamente, manuale și standardizare - studii
superioare cu diplomă de licență - profil Științe Politice / fără vechime;
Nr. crt.
1.

Numele şi prenumele candidatului
MINCĂ ELENA-LUCIA

Rezultatul selecţiei Motivul respingerii
dosarelor de concurs
dosarului
Admis

-

Candidații ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de
23.02.2017, ora 10.00, la sediul U.M.02150 București .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până
la data de 20.02.2017, ora 14.00, conform art.20 alin. (2) 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02150 București, la secretarul
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Ionescu Angelica , telefon - 021/319
40.20.-int.108.
Comisia de concurs:
- Preşedinte: Cdor Săvulescu Marian;
- Membru: Cdor Domunco Constantin-Eugen;
- Membru: Lt. Pătrășcuț Nelson-Cătălin.
- Secretarul Comisiei de concurs: Pcc Ionescu Angelica.
IV. REFERENT DE SPECIALITATE GR.III / Birou management contracte /
Secția planificare logistică și achiziții - studii superioare cu diplomă de licență/master profil economic / vechime minim 1 an în specialitatea studiilor.
Motivul
Numele şi prenumele
Rezultatul selecţiei
respingerii
Nr. crt.
candidatului
dosarelor de concurs
dosarului
1.
Admis
PAPAIANI NICOLETA
Candidații ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de
23.02.2017, ora 10.00, la sediul U.M.02150 București .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până
la data de 20.02.2017, ora 14.00, conform art.20 alin. (2) 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02150 București, la secretarul
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Ionescu Angelica , telefon - 021/319
40.20.-int.108.
Comisia de concurs:
- Președinte: Cdor Trică Daniil
- Membru: Cpt.cdor Lepădatu Laurențiu
- Membru: Cpt. Gionea Alin
- Secretarul Comisiei de concurs: p.c.c. Ionescu Angelica.

V. REFERENT DE SPECIALITATE GR.III / Birou informare şi relaţii
publice / Serviciu relaţii internaţionale, control şi verificare armamente şi relaţii
publice - studii superioare cu diplomă de licență / vechime - minim 1 an în
specialitatea studiilor.
Rezultatul selecţiei
Motivul
Numele şi prenumele
Nr. crt.
dosarelor de
respingerii
candidatului
concurs
dosarului
1.
Admis
TURTURICĂ ALEXANDRU
VI. OPERATOR (lumini, imagine, sunet) DEBUTANT / Redacţia producţii
audio-video / Centrul media al Forţelor Navale - Constanța - studii superioare cu
diplomă de licență / fără vechime.

Nr. crt.
1.

Numele şi prenumele
candidatului
GHIOC MATEI
PETRE

Rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

Motivul respingerii dosarului

Admis

-

Candidata nu îndeplinește
2.
Respins
criteriile specifice de ocupare
ale postului.
Candidații ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de
23.02.2017, ora 10.00, la sediul U.M.02150 București .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până
la data de 20.02.2017, ora 14.00, conform art.20 alin. (2) 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02150 București, la secretarul
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Ionescu Angelica , telefon - 021/319
40.20.-int.108.
Comisia de concurs:
- Preşedinte: Cdor. Sprânceană Valter
- Membru: Lt.cdor. Ocheșel Cosmin
- Membru: P.C.C. Stoian Robert
- Membru: P.C.C. Kungl Cristina
- Secretarul Comisiei de concurs: P.C.C. Ionescu Angelica
ROȘU
ALEXANDRA GABRIELA

