ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01969
- Câmpia Turzii -

ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal
civil contractual:
1. Consilier juridic gr. II, juridic, echipa de sprijin decizional;
Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției
dosarelor de concurs

1.

BOCA RAREȘ-GHEORGHE

Respins

2.
3.
4.
5.
6.
7.

BULGARU ELENA-COSMINA
DEAC IOANA-DIANA
GHIRAN ROXANA-MARIA
NERȘ IULIA-MARIA
PINTEA DANA-MIHAELA
VASILE GAVRILĂ

Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Motivul respingerii dosarului

Neîndeplinirea condițiilor de
vechime în specialitatea studiilor
absolvite

2. Expert gr. III, cunoaștere și asistență psihologică, echipa de sprijin decizional;
Rezultatul selecției
dosarelor de concurs

1.

DRAGOSIN RAREŞ

Respins

2.

CRIŞAN CORINA-MIRELA

Admis

3.

TELECAN MARIA-IOANA

Admis

Motivul respingerii dosarului

Nu îndeplineşte condiţiile
specifice referitoare la vechimea
în specialitatea studiilor de
licenţă-minim 6 luni şi de
asemenea nu îndeplinește condiția
specifică pentru ocuparea postului
scos la concurs – minim
“practicant autonom”
Cu condiţia depunerii la dosar a
cazierului în original până la data
de 07.12.2018 ora 12.00 (conform
art. 6 alin. 3 din secţiunea 1, cap.
I, anexa 1 la HG 286/2011).

Candidații ale căror dosare au fost ”admise” vor susține proba scrisă astfel:
- în data de 06.12.2018, ora 10.30 la sediul U.M.nr. 01969 Câmpia Turzii, pentru postul de
consilier juridic gr. II;
- în data de 07.12.2018, ora 10.30 la sediul U.M.nr. 01969 Câmpia Turzii, pentru postul de
expert gr. III (psiholog).
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data
de 03.12.2018, ora 15.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
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trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M.nr. 01969 Câmpia Turzii, la secretarii comisiilor
de soluţionare a contestaţiilor, astfel:
1. Pentru postul de Consilier juridic gr.II, - doamna Cpt. Neagoe Ana-Maria (telefon
0264368229/110, mobil 0743030219)
2. Pentru postul de Expert gr.III (psiholog) – domnul Cpt. Cârligeanu Ioan (telefon
0264368229/110, mobil 0754534195).
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