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Anunț al U.M.02547 București 
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea  

postului vacant de conducere de Șef birou gr. I  la Biroul juridic și 
analiză proceduri achiziții 

 
 

    
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele  
candidaților 

 

Punctaj la  
proba scrisă 

Mențiunea 
admis/respins 

1. 
 

DUȘA  FLORIN – 
CRISTIAN 

30,33 

RESPINS 
Conform art.28, al.3, lit.b din H.G.286 din 

23.03.2011, pentru ocuparea funcției 
contractuale de conducere trebuie să se 

obțină minimum 70 de puncte. 

2. FLORESCU  MIRELA – 
NICOLETA 53 

RESPINS 
Conform art.28, al.3, lit.b din H.G.286 din 

23.03.2011, pentru ocuparea funcției 
contractuale de conducere trebuie să se 

obțină minimum 70 de puncte. 

3. 
SÂRGHE – CIOBANU 

IULIANA - 
LĂCRĂMIOARA 

45 

RESPINS 
Conform art.28, al.3, lit.b din H.G.286 din 

23.03.2011, pentru ocuparea funcției   
contractuale de conducere trebuie să se 

obțină minimum 70 de puncte. 

4. ALEXANDRESCU 
IONUȚ - BOGDAN NEPREZENTAT RESPINS 

 
  
 

Candidații admiși vor susține proba de interviu în data de 03.02.2022, ora 10.00, la sediul 
U.M.02547 București. 
 Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație până la data de 
01.02.2022, în intervalul orar 0800 - 1500, 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 funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată cu H.G.1027/2014, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

      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. 
 Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02547 București, str. Slt. Godeanu Constantin, 
nr.121-129, sector 1 la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor p.c.c. Moldovan Sanda, tel. 
021.667.20.98. 


