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ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de 

execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de referent II  

în cadrul Biroului urmărirea producţiei 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului  

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor de 

concurs  

Motivul respingerii dosarului  

1.  BOGATU Veronica; Admis  

2.  BUZOIANU Daniela; Admis  

3.  

COJOCARU Mirela; 

Admis 

candidatul are obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data de 02.08.2019 

4.  FLOREA Camelia; Admis  

5.  

GHEORGHE Laurenţiu; Admis candidatul are obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data de 02.08.2019 

6.  HAGI Nicolae; Admis  

7.  
MILITARU Mihaela-

Gabriela; 

Admis 
 

8.  MITITELU Gabriela; Admis  

9.  NEAGU Georgeta; Admis  

10.  PRUIU Ana-Maria; Admis  

11.  ROMAN Marieta-Luciana; Admis  

12.  SCHIAUA Doina-Roxana; Admis  

13.  SEGNEANU Rucsandra; Admis  

14.  TULICĂ Nicoleta; Admis  

15.  VIZITEU Laura-Mihaela; Admis  

16.  VIŞAN Elena-Cătălina. Admis  

Candidaţii declaraţi „admis” la selecţia dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 

05.08.2019 la 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 se depun la sediul U.M. 02049, 

în data de 01.08.2019, în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar Plt.adj.pr. NICOLAE 

Ion, telefon 0241/667985, int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 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 02.08.2019 până la ora 15.00. 
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