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ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI  

pentru ocuparea postului vacant de execuţie de  

inginer debutant (inginer electromecanic) în cadrul  

Secţiei mentenanţă motoare navale, agregate şi instalaţii electrice şi frigorifice 

     

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume candidat 

Punctaj 

proba scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj final 

al 

concursului
1
 

Admis/ 

Respins 

1.  STOIAN Cornel 55 95 75 Admis 

2.  BUDU Cosmin 70 74 72 Respins 

3.  DULGHERU Adrian 72 69 70,50 Respins 

4.  LAZĂR Cătălin 60 73 66,50 Respins 

5.  GHEORGHE Eusebio-Alexandru 45 - - Respins 

6.  ALEXIU Cristian-Costin Neprezentat - - Respins 

7.  ANTOCI Andrei-Mădălin Neprezentat - - Respins 

8.  DOMINTE Romeo Neprezentat -  Respins 

9.  IVAN Marius Neprezentat - - Respins 

 

Candidatul declarat „admis” are ca termen de prezentare la post 15 zile calendaristice de 

la data afişării rezultatului final al examenului - 19.07.2019, 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, până la data de 10.07.2019, 

candidatul declarat „admis“ la examen poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, 

care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului - 02.08.2019, în 

baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.  

Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare 02049 Constanţa, str. Prelungirea 

Tulcei nr. 22-24, persoană de contact: Plt.adj.pr. NICOLAE Ion, telefon 0241 / 667.985 int. 106. 

În situaţia în care candidatul declarat „admis” nu se prezintă la post în termenul legal de 

15 zile calendaristice (19.07.2019) şi în lipsa unei cereri de prelungire a termenului de 

prezentare, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota 

finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv, în baza prevederilor art. 40 

alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. 
 

 

 

                                                 
1
 Media aritmetică a punctajelor celor două probe. 


