
Anunţ al U.M.02523 București 
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului  

vacant de execuţie de Economist specialist I A  
 în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit  

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 
dosarului 

1 CÂRNARU 
GABRIELA-VIOLETA RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor 
specifice necesare pentru 

ocuparea postului, respectiv 
specializarea studiilor cerute 

de fișa postului și a 
condițiilor de vechime în 

specialitatea studiilor 
absolvite 

2 MORARU MARIANA 
LAVINIA RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor de 
vechime în specialitatea 

studiilor absolvite 

3 RUSU-ENACHE 
LAURA-MIHAELA ADMIS  

4 TOADER JAN-SORIN RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor 
specifice necesare pentru 

ocuparea postului, respectiv 
specializarea studiilor cerute 

de fișa postului și a 
condițiilor de vechime în 

specialitatea studiilor 
absolvite 

5 VÎLCU ANIȘOARA ADMIS   

 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data 

de 22.11.2021, ora 09.00, la sediul Unităţii Militare 02523 Bucureşti.  
      Accesul candidaților pentru următoarele probe de concurs se face, în 

baza unui dintre următoarele documente: 
 -  în baza certificatului verde digital Covid 19;  
      - dovada testului negativ RT-PCR/antigen nu mai vechi de 72 de ore; 
 
  
       
 
 - rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;  
 - se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
       



       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula 
contestaţie până la data de 17.11.2021 în intervalul orar 08.00 - 14.00  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, modificată şi 
completată cu H.G. 1027/2014, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

   Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02523 Bucureşti 
str. Drumul Taberei nr. 7 B, sector 6, la secretarul Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor f.p. Zgripcea Niculina, telefon 021/319.58.58. interior 2256. 

  
  

 

 


