ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01910 VERNEȘTI

NECLASIFICAT

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise/probei practice la concursurile organizate pentru pentru încadrarea posturilor
vacante de personal civil contractual
 rezultatele probei scrise pentru postul de contabil IA, la modulul financiar-contabil din cadrul
UM 01910 Vernești:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj la proba scrisă

Mențiunea admis/respins

100
75,00
65,625
59,375
56,250
46,875

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
RESINS

GAVRILĂ Doina
CRISTEA Viorica-Florentina
CRIȘCU Aura
MELU Iuliana
ROȘU Georgian
BUGHECIU Valentina-Monica
CIOCEA Claudia-Rodica
STANCIU Andreea
STĂTULESCU Liliana
STOICAN Marian

NEPREZENTAT
NEPREZENTAT
NEPREZENTAT
NEPREZENTAT

Candidații declarați admis la proba scrisă, vor susține interviul în data de 13.09.2019, începând
cu ora 1000, la sediul U.M. 01910 Vernești.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de
11.09.2019, 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. 01910 Vernești, la secretarul comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, telefon 0238/511.364.

 rezultatele probei interviu pentru postul de muncitor calificat I (zidar) la formațiunea cazarmare
din cadrul UM 01910 Vernești:
Nr.
crt.
1.
2.

Numele şi prenumele candidatului
ENESCU Costel
TUDOR Ilie

Punctaj la proba scrisă

Mențiunea
admis/respins

100
65

Admis
Admis

Candidații declarați admis la proba practică, vor susține interviul în data de 13.09.2019, începând
cu ora 1000, la sediul U.M. 01910 Vernești.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de
11.09.2019, 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
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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. 01910 Vernești, la secretarul comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, telefon 0238/511.364.
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