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A N U N Ţ 
 

cu rezultatele probei scrise la concursurile organizate  pentru încadrarea posturilor vacante de personal 

civil contractual 

 
 
 pentru postul de contabil șef grad I, modulul financiar-contabil din cadrul UM 01910 

Vernești: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 
Punctajul la proba scrisă Mențiunea admis/respins 

1.  NECATU Aurora 90 ADMIS 

 

 pentru postul de șef birou grad II la birou drepturi bănești (salarizare) și decontări, 
modulul financiar-contabil din cadrul UM 01836 Otopeni: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă 
Mențiunea 

admis/respins 

1.  MANOLACHI Nela 95 ADMIS 

2.  ANDREI Steluța NEPREZENTAT 

3.  RUSEN Mihaela-Sorina 47,50 RESPINS 

 

 pentru postul de șef birou grad I la birou contabilitate, modulul financiar-contabil din 
cadrul UM 01836 Otopeni: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă 
Mențiunea 

admis/respins 

1.  FLOREA Elena 100 ADMIS 

 
 pentru postul de economist specialist IA, modulul financiar-contabil din cadrul UM 

01910 Vernești: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă 
Mențiunea 

admis/respins 

1.  DELEANU Ileana Cătălina NEPREZENTAT 

2.  GROSU Tatiana Georgiana NEPREZENTAT 

3.  IANCU Adriana Carmen 93,75 ADMIS 

 

 pentru cele două posturi de contabil IA, modulul financiar-contabil din cadrul UM 01910 
Vernești: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă 
Mențiunea 

admis/respins 

1.  GAVRILĂ Doina NEPREZENTAT 

2.  GROSU Tatiana Georgiana 93,75 ADMIS 



 
 

 

 pentru postul de casier, modulul financiar-contabil din cadrul UM 01910 Vernești: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă 
Mențiunea 

admis/respins 

1.  TOMA Diana-Claudia 100 ADMIS 

 
Candidații declarați admis la proba scrisă, vor susține interviul în data de 16.07.2019, începând 

cu ora 1000, la sediul U.M. 01836 Otopeni.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 

12.07.2019, în intervalul orar 0800 -1400, 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. 01836, la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, telefon 021.350.61.33 int. 229.  

 


