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R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01912 

- Borcea - 

  

 

 

 

 

 

A N U N Ţ  

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  

pentru încadrarea postului vacant de asistent medical debutant, 

cabinet medical, servicii medicale, Grupul 86 Sprijin 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii dosarului 

1.      Buzoianu Iuliana-Zoica Admis - 

2.  Cristache Oana-Alexandra Admis  

3.  Ciută Paula-Valentina Admis - 

4.  Efrim Elena 

Respins Adeverinţa medicală este în copie iar 

parafa medicului care a eliberat această 

adeverinţă nu este clară. 

5.  Dumitru Giorgiana Admis - 

6.  Gheorghe Georgian Admis - 

7.  Olteanu Elena Admis - 

8.  Predeleanu Maria-Roxana Admis - 

9.  Popa Florentina-Cristina Admis - 

10.  Sterian Mihaela Admis - 

11.  Şarov Rodica Admis - 

12.  Toader Georgiana-Lorena Admis - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 31.08.2021, ora 

10.00, la sediul U.M. 01912 Borcea. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data 

de 27.08.2021, ora 15.00, în conformitate cu 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. 01912 Borcea, la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, slt. Poenar  Radu - Gheorghe, telefon 0243 362580, interior 135. 

          

          Notă:  În vederea prevenirii  şi combaterii efectelor  pandemiei de COVID-19,  candidaţii se 

vor prezenta la sediul unităţii  cu  cel puţin  20 de minute înainte de începerea probei, având asupra 

lor mănuşi, mască de protecţie şi instrumente de scris. 

                                      

 


