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ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de  

execuţie de Expert gradul II, în cadrul Biroului Achiziţii, structuri de sprijin decizional şi 

asistenţă  
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii dosarului 

1. 
BURLACU PAULA-

MARIANA 
Respins 

   Candidatul nu îndeplineşte toate condiţiile 

specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, 

respectiv cerinţa „cel puţin 3 (trei) ani şi 6 (şase) 

luni vechime în specialitatea studiilor”. 

   Stabilirea „vechimii în specialitatea studiilor” a 

fost stabilită pe baza adeverinţei nr. 

7091/11.09.2017 eliberată de către SC Fan Courier 

Express SRL şi adeverinţa nr. 765/26.02.2019 

eliberată de către SC Mediplus exim SRL, singurele 

documente care au fost depuse de canditat pentru a 

atesta vechimea în specialitatea studiilor. 

   Comisia apreciază că perioada 12.03.2014 – 

01.07.2017 în care candidatul a fost încadrat pe 

funcţia de „reprezentant vânzări” la SC Fan Courier 

Express SRL nu reprezintă perioadă cu vechime în 

specialitatea studiilor deoarece, potrivit HG 

1352/2010, republicată, privind aprobarea structurii 

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă 

de bază, conform Clasificării internaţionale 

standard a ocupaţiilor - ISCO 08 şi Ordinul 

856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor 

din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), 

ocupaţia face parte din grupa majoră 3 pentru 

care nu sunt necesare studii superioare. 

2. 
FUDULU ILEANA-

ROXANA 
Admis - 

Candidatul al cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 10.07.2019, ora 

11.00, la sediul U.M. 01802 Moara Vlăsiei, cu menţiunea că va prezenta Certificatul de cazier 

judiciar, în original. 

Candidatul nemulţumit de rezultatele selecţiei dosarelor poate formula contestaţie până  la 

data de 08.07.2019, ora 15.00, conform art. 20 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.  

Eventuala contestaţie se depune la sediul U.M. 01802 Moara Vlăsiei, la secretarul Comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor Plt.adj.pr Sima Cristian (telefon: 021/315.98.95 interior 247). 
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