ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01895

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV (bucătar) la U.M.
01798 Adîncata, la Popotă
N
Punctaj proba Punctaj Punctaj final al Admis/
Nr.
Nume şi prenume candidat
scrisă
interviu concursului Respins
crt.
1. BÎNCĂ A. Alexandra-Valentina
80,00
84,00
82,00
RESPINS
2. CAPRĂ GH. Vasile
80,00
85,00
82,50
RESPINS
3. MATACHE N. Ioana

90,90

79,33

85,12

ADMIS

4. CAPRĂ GH. Ana-Maria
RESPINS LA SELECŢIA DOSARELOR RESPINS
respectiv pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV
(bucătar) la U.M. 01896T Braşov, la Popotă
N
Nr
Punctaj proba Punctaj Punctaj final al Admis/
.
Nume şi prenume candidat
scrisă
interviu concursului Respins
crt
.
1. BORGOVAN I. Nicoleta-Ionela
70,65
96,33
83,49
ADMIS
Candidaţii declaraţi „admis” sunt obligaţi să se prezinte la U.M. 01895 în termen de
maximum 15 zile calendaristice de la data afişării (maxim 19.07.2018), potrivit prevederilor art. 40
alin. (1) 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.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidaţii declaraţi „admis“ la
concurs pot solicita, până la data de 09.07.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu
poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza
prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul
U.M. 01895 Bucureşti, centura Rudeni-Chitila, Chitila, jud. Ilfov, persoană de contact P.c.c.
NICOARĂ Ana, telefon 021.436.36.99, int. 0218.



Media aritmetică a punctajelor celor două probe.

Unitatea Militară 01895 Bucureşti
Şoseaua de centură Rudeni-Chitila, Chitila, jud. Ilfov, România

Tel. 021/436.36.99;  fax. 021-361.61.02;  e-mail: bg1rsa@roaf.ro

