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                               R O M Â N I A                          NECLASIFICAT 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                          

UNITATEA MILITARĂ NR. 02068 
 
 

ANUNŢ 
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie 

de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de  
Muncitor calificat IV (Tâmplar universal), 

din cadrul microstructurii Formaţiune de cazarmare 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul selecţiei dosarelor 
de concurs 

Motivul respingerii dosarului / 
Observaţii 

1. ALEXANDRU NICU ADMIS - 

2. BĂDĂRĂ GHEORGHE RESPINS 

Candidatul nu a depus la dosar 
un document care să ateste 
calificarea în meseria de 
tâmplar, aşa cum prevăd 
condiţiile specifice de 
încadrare a postului scos la 
concurs. 

3. 
BĂLAN FLORIN 
GABRIEL 

ADMIS - 

4. CERNICA ADRIAN ADMIS - 

5. COVACIU STAN RESPINS 

Candidatul nu a depus la dosar 
un document care să ateste 
calificarea în meseria de 
tâmplar, aşa cum prevăd 
condiţiile specifice de 
încadrare a postului scos la 
concurs. 

6. DOBRESCU ŞTEFAN ADMIS - 

7. 
DUMITRU 
CONSTANTIN ADMIS - 

8. TOTE VASILE ADMIS - 

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

05.07.2019  în intervalul orar 10.00-13.00 la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 
Constanţa.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie 
conform 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 
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profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la 
sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 02.07.2019, în 
intervalul orar 08.00 - 15.00; persoana de contact, secretar, Lt.col. Negru Iulian-Ioan, telefon 
0241/667045, int. 0212, 0289. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 
afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de 
internet, www.smmmfn.ro, în data de 03.07.2019 până la ora 15.00. 
 
 


