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                                            R O M Â N I A                                          

   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                

        UUNNIITTAATTEEAA  MMIILLIITTAARRĂĂ  0022001155  BBAACCĂĂUU             
 

       
ANUNŢ 

cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de 

îngrijitor, Grupa întreţinere, Formaţiune administrare şi întreţinere, Cămin militar de 

garnizoană din U.M. 02015 Bacău 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii dosarului 

1. Avram-Cîmpanu Gabriela ADMIS - 

2. Doroftei Mariana ADMIS - 

3. Floroiu Gabi ADMIS - 

4. Hodea Ana-Maria ADMIS - 

5. Ichim Maria ADMIS - 

6. Iordăchioaia Maricica ADMIS - 

7. Mititelu Rodica ADMIS - 

8. Mocanu Gabriela-Daniela ADMIS - 

9. Nănescu Ionela-Sanda RESPINS 

Neîndeplinirea condiţiei de vechime în 

muncă de 6 luni pentru ocuparea postului 

(lipsa adeverinţelor şi a carnetului de 

muncă care să ateste vechimea în muncă) 

10. Paris Maria-Loredana ADMIS - 

11. Ungureanu Adrian ADMIS - 

  

 Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” vor susţine proba practică în data 

de 30.09.2019, ora 12:00, la sediul U.M. 02015 Bacău, din str. Republicii, nr. 202 bis. Pentru buna 

desfăşurare a probei practice, candidaţii se vor prezenta la punctul de control al U.M.02015 Bacău, 

la ora 11:30, având asupra lor cartea de identitate. 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data 

de 16.09.2019, intervalul orar 08.00 – 16.00, conform art. 20 şi 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. 02015 Bacău, la secretarul Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, M.m.IV Alexandru-Benedek Maria-Gianina, telefon 0234/575373, int. 

321. 

  

 


