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                       ROMÂNIA                                                                                   NECLASIFICAT 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                         Exemplar unic 

      Unitatea Militară 01853 Capu Midia                                                            

 

A N U N Ţ 

cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unor posturi vacante  

de execuţie de personal civil contractual, astfel: 

 
 

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

Capu Midia 
 

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba scrisă 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A6-1 88 59,66 73,83 Admis 

2. A6-2 52 72 62 Respins 

 

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

U.M. 01853 Capu Midia; 

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba scrisă 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A7-1 70 73,66 71,83 Admis 

2. A7-2 64 76,33 70,16 Respins 
 

 
 

 

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

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

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba scrisă 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A2-1 95 68,66 81,33 Admis 
 

 

 
 

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

01853 Capu Midia 
 

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba scrisă 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A3-1 97 53 75 Respins 

2. A3-2 88 neprezentat - Respins 

 A3-3 85 80 82,5 Admis 
 
 

 

 

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

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A1-1 92 85,33 88,66 Admis 

2. A1-2 60 neprezentat - Respins 

3. A1-3 68 70 69 Respins 
 

 

 
 

 

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

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A10-1 35 - - Respins 
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 Muncitor calificat  I (electrician), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu 

Midia; 
 

 

Nr.

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba interviu 

Punctaj final 

concurs 

Mențiunea 

Admis/Respins 

1. A13-1 71,33 61,66 66,49 Admis 
 

 
 

 

 

Candidatul declarat „admis” este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 (cincisprezece) 

zile calendaristice de la data afișării prezentului anunț, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) 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.           

 În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs 

poate solicita, până la data de 17.08.2022, ora 14.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate 

depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale examenului, în baza prevederilor art. 

40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul U.M. 01853 Capu Midia. 


