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        ANUNŢ 
cu rezultatele probei scrise desfășurate în data de 02.11.2021, 

 la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie  
de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, de  

Economist gr.II  în cadrul Compartimentului achiziţii 
 

Nr. 
crt. 

Nr. dosarului  
de candidat 

Punctaj la  
proba scrisă 

Menţiunea  
admis/respins 

1. A 2716/21.10.2021 35 RESPINS 

2. A 2664/19.10.2021 55 ADMIS 

3. A 2611/12.10.2021 80 ADMIS 

4. A 2643/18.10.2021 55 ADMIS 

5. A 2699/20.10.2021 60 ADMIS 

6. A 2707/21.10.2021 60 ADMIS 

7. A 2706/21.10.2021 40 RESPINS 

8. A 2663/18.10.2021 70 ADMIS 

9. A 2700/20.10.2021 30 RESPINS 

10. A 2702/20.10.2021 80 ADMIS 
 

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba interviu în data de 08.11.2021 
începând cu ora 10.00 la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise 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 profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 
02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 04.11.2021, în intervalul 
orar 08.00-15.00; persoana de contact: secretar, Pcc Chirtop Livia, telefon 0241/655650, 
int. 0289. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la 
sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 
www.smmmfn.ro, în data de 05.11.2021, până la ora 15.00. 
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 În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Hotărârea Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență nr. 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în 
scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu 
virusul SARSCov2, accesul în incinta Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor 
Navale ”Amiral Ion Murgesu” (instituție publică locală) este permis doar persoanelor 
care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimile 180 zile sau testării, prezentând 
documentul care atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 
SARSCov2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru 
infecția cu virusul SARSCov2 nu mai vechi de 48 ore. 


