
 

 

         ROMÂNIA         

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                   

           U.M. 02036 PANTELIMON 

 
A N U N Ț 

 

cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier 

juridic debutant din cadrul Compartimentului Juridic 

 

Nr.

crt. 

Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1. BONDARENCO Roxana-Andra Admis  

2. BENCHEA Maria-Mădălina Admis  

3. CAZAC Gheorghița Admis  

4. CONSTANTIN Cristina-Mădălina Admis  

5. DAVID Gabriela Admis  

6. DRAGOMIR Alexandra Admis  

7. DUMITRESCU Florentina-Mihaela Admis  

8. NICOLAE Andreea Admis  

9. NUȚĂ Mihai-Ciprian Admis  

10. PARASCHIV Georgiana-Andreea Admis  

11. PETRACHE Ioana-Adina Admis  

12. STĂNESCU Alberta Admis  

13. ZANFIR Crina-Theodora Admis  

  

         Candidații ale căror dosare au fost ”admise” vor susține proba scrisă în data de 27.03.2020, orele 

10:00 – 13:00, la sediul U.M. 02036 Pantelimon, situat pe Șoseaua de Centură nr.220, localitatea 

Pantelimon, județul Ilfov. 

         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 

24.03.2020, ora 15:00, conform art. 20 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor 

contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

         Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02036 Pantelimon, situat pe Șoseaua de Centură 

nr.220, localitatea Pantelimon, județul Ilfov, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, nr. tel. 

021/3522498. 

 Persoanele declarate “ADMIS” nu sunt exceptate de la respectarea măsurilor de autoizolare la 

domiciliu sau carantină, după caz, instituite de autorități în condițiile prevenirii infectării cu noul 

coronavirus (COVID-19) 

 Pentru asigurarea prevenirii infectării cu noul coronavirus (COVID-19) candidații care se vor 

prezenta la proba scrisă vor declara pe propria răspundere dacă : 

- Au efectuat deplasări în țările care se confruntă cu cazuri de infectări cu noul coronavirus (COVID-

19); 
- Au frost în contact direct cu persoane testate pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19); 
- Au fost în contact direct cu persoane care au interacționat cu cetățenii testați pozitiv cu noul 

coronavirus (COVID-19). 
           În funcție de evoluția situației Unitatea Militaară 02036 Pantelimon va putea stabili și alte 

măsuri pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus (COVID-19); 
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