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                       ROMÂNIA                                                                                   NECLASIFICAT 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                         Exemplar unic 

      Unitatea Militară 01853 Capu Midia                                                            

 

A N U N Ţ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unor posturi vacante  

de execuţie de personal civil contractual, astfel: 

 

1. Referent de specialitate debutant,  birou achiziții, A4 logistică la U.M. 01853 Capu Midia 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A1-1 ADMIS - 

2 A1-2 ADMIS - 

3 A1-3 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 01.08.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  
 

 Bibliotecar debutant,  biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de instruire, 

instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia  

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A5-1 ADMIS - 

2 A5-2 ADMIS -  

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Expert debutant,  compartiment cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A4-1 ADMIS - 

2 A4-2 ADMIS - 

3 A4-3 ADMIS - 

4 A4-4 ADMIS - 

5 A4-5 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Expert gr.I,  catedra de rachete antiaeriene și metodică,  instrucție și educație la U.M. 01853 

Capu Midia 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A6-1 ADMIS - 

2 A6-2 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 01.08.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Expert gr.I,  catedra de mitraliere și artielerie antiaeriană și metodică,  instrucție și educație la 

U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A7-1 ADMIS - 

2 A7-2 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 01.08.2022, ora 12.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  
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 Expert  gr.II,  catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport),  instrucție și 

educație la U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A8-1 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Referent de specialitate gr.I,  compartiment E-learning, secția management educațional, 

instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 
Motivul respingerii dosarului 

1 A2-1 ADMIS - 

2 A2-2 RESPINS 

Nu îndeplinește condiția de vechime 

în  specialitatea studiilor necesară 

ocupării postului 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 01.08.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Referent de specialitate gr.III,  compartiment informatică, A6 comunicații și informatică la U.M. 

01853 Capu Midia 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A3-1 ADMIS - 

2 A3-2 ADMIS - 

3 A3-3 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 01.08.2022, ora 12.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Contabil I,  drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar contabil, structuri de 

sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 
Motivul respingerii dosarului 

1 A9-1 ADMIS - 

2 A9-2 RESPINS 

Dosar incomplet (lipsa diplomei de 

bacalaureat și a adeverinței care să 

ateste vechimea solicitată) 

3 A9-3 ADMIS - 

4 A9-4 ADMIS - 

5 A9-5 RESPINS 
Nu îndeplinește condițiile de studii 

(lipsă calificare contabil) 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Referent I,  compartiment infrastructură, A4 logistică U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 
Motivul respingerii dosarului 

1 A10-1 ADMIS - 

2 A10-2 RESPINS 
Nu îndeplinește condițiile de vechime 

în specialitate 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 01.08.2022, ora 09.00, 

la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  
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 Muncitor calificat  I (electrician), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu 

Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A13-1 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba practică în data de 01.08.2022, ora 

09.00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă,  sectorul transport, deservire și întreținere 

la U.M. 01853 Capu Midia 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A12-1 ADMIS - 

2 A12-2 ADMIS - 

3 A12-3 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba practică în data de 20.07.2022, ora 

09.00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și 

întreținere,  U.M. 01853 Capu Midia 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A11-1 ADMIS - 

2 A11-2 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba practică în data de 20.07.2022, ora 

09.00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.crt. Cod candidat 
Rezultatul selecției 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 A15-1 ADMIS - 

2 A15-2 ADMIS - 

3 A15-3 ADMIS - 

4 A15-4 ADMIS - 

5 A15-5 ADMIS - 

6 A15-7 ADMIS - 

7 A15-8 ADMIS - 

8 A15-9 ADMIS - 

9 A15-10 ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba practică în data de 20.07.2022, ora 

09.00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

 

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

18.07.2022, ora 14.00, 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. 01853 Capu Midia, la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, telefon 0241765400 /interior 120 

 

 


