
              

   

 

 
Anexa 6 

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE 
 

a concursului de recrutare și selecție a experților 
pentru posturile vacante  

din echipa MEN beneficiar 
-în afara organigramei - 

 
                                                               în cadrul proiectului  
„OI POCU: Sprijin pentru angajare personal contractual in afara organigramei MEN” 
cod SMIS 2014+:129197 

  
 

Anunț de selecție  experți nr.1/09.09.2019 
 

Nr.  
crt. 

 

Nume și prenume candidat Post/ 
expert 

Rezultat Observații 

1 SIMA Ioana verificare 
financiară 

Respins 
 

Dosar incomplet (din adeverinta 
prezentata nu reiese experienta in 

domeniul financiar/contabil ci 
experienta in specialitatea studiilor-

stiinte juridice). 
2 TAMAȘI-KLAUS Carmen-

Speranța 
verificare 
financiară 

Admis  

3 MOISE Luminița Elena verificare 
financiară 

Admis  

4 MĂHĂLIANU Cătălina verificare 
financiară 

Admis  

5 PEREȚEANU FALCĂ Gabriela 
Cristina 

verificare 
financiară 

Admis  

6 CARAMAN Dumitru verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (din adeverintele 
prezentate nu reiese experienta in 

domeniul financiar/contabil). 
7 MIHĂILESCU Gabriela verificare 

financiară 
Admis  

8 BĂNICĂ Mirela - Mihaela verificare 
financiară 

Admis  

9 BUȘCAN-BULIGA Mihaela 
Sonia 

verificare 
financiară 

Admis  

10 DRAGNEA Miron Constantin verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (din cartea de munca 
prezentata nu reiese experienta in 
domeniul financiar/contabil). Copia 

actului de identitate, nu este in 
totalitate lizibila. 

11 STUPU Bogdan-Ionuț verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (nu prezinta 
adeverinta de vechime sau alt 
document din care sa reiasa  

experienta in domeniul 
financiar/contabil). 

12 ȘTEFĂNICĂ Andreea Gabriela verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (nu rezulta experienta 
in domeniul financiar/contabil de minim 

1 an. Din Fisa de post prezentata nu 
reiese  experienta in domeniul 

financiar/contabil si nici nu dovedeste 
experienta de minim 1 an in acest 

domeniu). 
13 FILIP Adina Cătălina verificare 

financiară 
Respins Dosar incomplet (din adeverinta 

prezentata nu reiese experienta in 
domeniul financiar/contabil). 



 

 

14 SOFONEA Ionuț Nicolae verificare 
financiară 

Admis  

15 BERCUȘ Vily verificare 
financiară 

Admis  

16 ORZAN Niculina verificare 
financiară 

Admis  

17 ILCAȘ Simona Elena verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (nu prezinta niciun 
document din care sa rezulte vechimea 
generala in munca si nici vechimea in 

domeniul financiar/contabil). 
Nu este prezentata Diploma de licenta. 
Declaratia pe propria raspundere ca nu 

are antecedente penale este 
prezentata in copie si nu este 

prezentata scrisoarea de intentie. 
 

18 POPESCU Ecaterina Cristina verificare 
financiară 

Admis  

19 MILEA Victor Dumitru verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (nu prezinta niciun 
document din care sa rezulte vechimea 
generala in munca si nici vechimea in 

domeniul financiar/contabil). 
Declaratia de consimtamant nu este 
completata pe verso si nici data si 
semnata. Scrisoarea de intentie nu 

este semnata. 
20 PREDIȘOR Diana-Livia verificare 

financiară 
Admis  

21 BĂLĂNESCU Andreea 
Mădălina 

verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (din adeverinta 
prezentata, nu rezulta vechimea in 

domeniul financiar/contabil). 
22 CONSTANTIN Nicoleta 

 
 

verificare 
financiară 

Admis  

23 ANTON Florentina 
 
 

verificare 
financiară 

Dosar retras 
la cerere 

 

24 DURNEA ANGELA Luminița verificare 
financiară 

Respins Dosar incomplet (nu prezinta niciun 
document din care sa rezulte vechimea 

in domeniul financiar/contabil). 
25 LILEA Maria Geogeta verificare 

financiară 
Respins Dosar incomplet (din documentele 

prezentate nu rezulta vechimea in 
domeniul financiar/contabil). 

26 FLOREA Constantin Verificare 
achiziții publice 

Respins Dosar incomplet (nu prezinta 
Scrisoarea de intentie). Nu prezinta 
Cazierul judiciar sau o declarație pe 

propria răspundere că nu are 
antecedente penale). 

 
Afișat astăzi 26.09.2019 
 
Eventualele contestatii se depun   în  termen  de  cel  mult  1 zi  lucrătoare  de  la  data  afișării 
rezultatului probei, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor,  la sediul OIPOCU 
din Str. Știrbei Vodă nr.39, sector 1, București  între orele  8-16.00. 
 
 
 
 
 

       


