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                                                R O M Â N I A                                                                   NECLASIFICAT 

   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE        

        UUNNIITTAATTEEAA  MMIILLIITTAARRĂĂ  0011991100  VVeerrnneeșșttii      

          

 

 

A N U N Ţ 

 

           Privind amânarea pentru o perioadă de 5 (cinci) zile lucrătoare a organizării concursului 

pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual, MUNCITOR 

CALIFICAT I, Formațiunea Cazarmare, Anexe, din cadrul UM 01910 Vernești; 

 

În temeiul art. 38 alin. (1) lit. a) din anexa la H.G. 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 concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil 

contractual, MUNCITOR CALIFICAT I, Formațiunea Cazarmare, Anexe, din cadrul UM 

01910 Vernești se amână pentru o perioadă de 5 (cinci) zile lucrătoare, noul calendar de 

desfăşurare al concursului fiind următorul: 

   25.07.2022, începând cu ora 10.00 -  proba practică 

   29.07.2022, începând cu ora 10.00 - interviu. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0238.511.093,  

de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.  

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

            1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada 5, nr. 5, localitatea 

Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 25.07.2022 începând cu ora 10.00; 

Rezultatul la proba practică se afişează la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada 5, nr. 5, 

localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

26.07.2022 până la ora 14.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01910 

Verneşti, Strada 5, nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 27.07.2022, 

intervalul orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretariatul comisiei de concurs, telefon 

0238.511.093.  

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 

01910 Verneşti, Strada 5, nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de 

internet a S.M.F.A., în data de 28.07.2022 până la ora 14.00. 
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada 5, nr. 5, localitatea Mierea, 
comuna Verneşti, Judeţul Buzău, în data de 29.07.2022 între orele 10.00-12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada 5, nr. 5, localitatea 
Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 01.08.2022 ora 
14.00; 

   Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01910 Verneşti, 

Strada 5, nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 02.08.2022 , intervalul 

orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretariatul comisiei de concurs, telefon 0238.511.093.  

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01910 

Verneşti, Strada 5, nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a 

S.M.F.A., în data de 03.08.2022 până la ora 14.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada 5, nr. 5, 

localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

04.08.2022. 

 


