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ANUNŢ 
 

privind amânarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de 

personal civil contractual de execuţie de 

expert debutat la Birou achiziţii, contabil II  la Birou contabilitate, 

inginer debutat la Birou infrastructură şi muncitor calificat III (electrician în construcţii) 

la  formaţiune cazarmare 

 

 

 

 

Conform prevederilor art. 38 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României 

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, art. 6 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/14.03.2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României, art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 

195/14.03.2020, art. 8 alin. (1) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 52/18.03.2020 

pentru stabilirea unor măsuri de aplicare la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor 

Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, precum şi a prevederilor art. 4 din Ordonanţa militară a ministrului afacerilor interne   

nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, U.M. 01912 Borcea, din 

Ministerul Apărării Naţionale, amână organizarea probelor concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante de execuţie de personal civil contractual de expert debutat la Birou achiziţii, contabil II  la 

Birou contabilitate, inginer debutat la Birou infrastructură şi muncitor calificat III (electrician 

în construcţii) la  formaţiune cazarmare până la data ridicării stării de urgenţă pe teritoriul 

României şi a tuturor restricţiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 

Persoane de contact  Buzoianu Marian şi Taftă-Potop Mirela, secretari comisie de concurs, 

telefon 0241 258190 int. 135 sau 107. 

Prezentul anunț se afişează în data de 24.03.2020 la sediul U.M. 01912 Borcea şi pe 

www.roaf.ro. 

 

http://www.roaf.ro/

