ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01802
MOARA VLĂSIEI

ANUNŢ
cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor
calificat IV, Popotă, Pluton deservire, Compania Sprijin Logistic, Grup Sprijin Logistic şi
Protecţia Forţei la Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidatului
GHIURCĂ Cristina
COSTACHE Nicoleta-Maria
GRIJINCU Stela
VLAD Gheorghe

Punctaj proba
scrisă

Punctaj
interviu

64
43
NEPREZENTAT
37

80,33
-

Punctaj
final al
concursului
72,16
-

ADMIS/
RESPINS
ADMIS
RESPINS
RESPINS
RESPINS

Candidatul declarat “ADMIS” la concurs/ examen, are ca termen obligatoriu de prezentare la
post data de 18.02.2022, conform art. 40 alin. (1) din 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”.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “ADMIS” la
concurs/ examen, poate solicita până la data de 09.02.2022, un termen ulterior de prezentare la post
care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului în
baza prevederilor art. 40, alin. (2) din 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”.
Eventualele contestaţii se depun la sediul unităţii militare 01802 MOARA VLĂSIEI, la
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0213159895 interior 322/ 340.
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