
ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de execuţie de  

Tehnician I (tehnician electronică) în cadrul Atelierului mentenanţă tehnică de comunicaţii 
 

Nr. 

crt. 

Codul personal al 

candidatului
i
  

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii dosarului 

1 A-4096 din 28.12.2020 Admis   

2 A-4114 din 29.12.2020 Admis   

3 A-4119 din 29.12.2020 Admis 
  

4 A-4132 din 30.12.2020 Admis   

5 A-56 din 06.01.2021 Admis   

6 A-58 din 06.01.2021 Admis   

7 A-60 din 06.01.2021 Admis 
candidatul are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data de 19.01.2021 

8 A-62 din 06.01.2021 Respins 
candidatul nu îndeplineşte condiţia de vechime pentru 
ocuparea postului scos la concurs 

9 A-79 din 07.01.2021 Admis candidatul are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data de 19.01.2021 

10 A-82 din 07.01.2021 Admis   
 

Candidatul al cărui dosar a fost admis va susţine proba scrisă în data de 20.01.2021, 

începând cu ora 10.00. Prezentarea la sediul U.M. 02049 Constanţa, ora 09.45. 

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 profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la 

sediul U.M. 02049, în data de 13.01.2021, în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact 

secretar Cpt.cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241/667985, int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 

sediul U.M. 02049 Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, 

www.bazanavala.ro secţiunea anunţuri, în data de 14.01.2021 până la ora 15.00. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
i
în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora; numele, şi prenumele 

candidaţilor  au fost înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs. 

http://www.bazanavala.ro/

