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                     R O M Â N I A                                                                                   NECLASIFICAT      

MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                            

UNITATEA MILITARĂ 01919 OTOPENI 

 

ANUNŢ 

cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  

de contabil II la Unitatea Militară 01919 Otopeni 
 

Nr.  

crt.  

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii dosarului 

1. 
Borangic  

Maria -Mariana 
Respins 

Lipsă copie carnet de muncă sau 

adeverință care să ateste vechimea în 

specilitate (contabilitate), minim 6 luni 

2. 
Neagu  

Monica-Mirela  
Respins 

Lipsă copie carnet de muncă sau 

adeverință care să ateste vechimea în 

specilitate (contabilitate), minim 6 luni 

3. 
Savu  

Mădălina-Pepa 
Respins 

Lipsă copie carnet de muncă sau 

adeverință care să ateste vechimea în 

specilitate (contabilitate), minim 6 luni 

4. 
Neagoe  

Monica-Oana 
Admis - 

5. Ungureanu  Daniela Respins 

Lipsă copie carnet de muncă sau 

adeverință care să ateste vechimea în 

specilitate (contabilitate), minim 6 luni 

6. 
Prescorniță  

Vasilica-Narcisa 
Respins 

Lipsă copie carnet de muncă iar 

adeverință care să ateste vechimea în 

specilitate minim 6 luni(având funncția 

de contabil începând cu data de 

01.01.2017), depusă la dosar, nu este în 

concordanță cu documentul care atestă 

efectuarea cursului de contabilitate( 

perioada cursului este 18.10.2018-

28.11.2018) 
 

Candidații ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 22.01.2019, 

începând cu ora 10
00

, la sediul U.M. 01919 Otopeni.  

Candidadații nemulţumiți de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la 

data de 18.01.2019, 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, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01919, la secretarul comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor, cpt. Chiță Marius-Liviu, telefon 021.350.61.33 int. 534.  


