ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

NECLASIFICAT
Exemplar unic

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant
de Muncitor calificat IV, bucătar / Popotă cadre / Formaţiunea Deservire /
Directorul General Administrativ
Nr.
crt.

1.
2.

Nume şi prenume candidat

COSTACHE MIHAI
CLAUDIU FELICIAN
ISTUDOR MARIUS
GEORGE

3.

SIMA ADRIAN

Punctaj
proba
practică

Punctaj
interviu

Punctaj final
al concursului

Admis/
Respins

89,34

64,00

76,67

Respins

92,00

90,00

91,00

Admis

87,67

67,34

77,51

Respins

Candidaţii declaraţi „admis” sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, 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 în termen de trei zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la
post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în
baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii
militare angajatoare U.M 02545 (şos. Panduri, nr. 68 - 72, sector 5, Bucureşti), persoană de contact (Col.
Stan Liviu, tel 021.319.48.80 int. 135).
NOTĂ: 1. Punctajul final este dat de media aritmetică a puntajelor celor două probe.
2. Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
COMISIA DE CONCURS
 Preşedinte: col. dr. Constantin Pagnejer………………………
 Membri:

col. Nica Costel……………………………………
col. Stan Liviu…………………………………….

Secretar:

p.c.c. Dan Luiza.……………………………………

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02545 ASTĂZI
12.12.2018, ORA 13.00

SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCT CONTROL
________
(gradul)

_____________________________
(numele, prenumele şi semnătura)



Media aritmetică a punctajelor celor trei probe.
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