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ANUNŢ 
cu rezultatele probei scrise obținute în cadrul concursului organizat pentru încadrarea postului 

vacant de execuție de Referent, debutant – U.M. 02146 Mangalia 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare al cererii de 
participare 

Punctaj obţinut la 
proba scrisă 

Menţiunea  
admis/respins 

1. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-344 din 17.03.2020 
Absent Respins 

2. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-347 din 17.03.2020 
Absent Respins 

3. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-349 din 18.03.2020 
36 puncte Respins 

4. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-357 din 19.03.2020 
36 puncte Respins 

5. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-360 din 23.03.2020 
48 puncte Respins 

6. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-378 din 23.03.2020 
48 puncte Respins 

7. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-382 din 24.03.2020 
40 puncte Respins 

8. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-383 din 24.03.2020 
44 puncte Respins 

9. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-385 din 24.03.2020 
60 puncte Admis 

10. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-386 din 25.03.2020 
32 puncte Respins 

11. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-387 din 25.03.2020 
76 puncte Admis 

12. 
Candidatul cu cererea 

numărul CR-395din 27.03.2020 
24 puncte Respins 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba interviu în data de 09.04.2020, 

ora 10.00, la sediul U.M. 02146 Mangalia. Candidații se vor prezenta la sediul U.M.02146 la ora 
09.30 purtând mască și mănuși de protecție. Fiecare concurent va completa la intrarea în unitate 

Chestionarul de evaluare COVID, sau poate veni cu el completat. 
 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 
07.04.2020, între orele 08.00-15.00 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.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia la secretarul Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor Pcc. Andrei Daniela, tel 0241751358, interior 142 sau 173.  

       
 


