
 

 

ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Tehnician 

debutant,din microstructura de compartiment intendenţă Auto şi CL/ planificare/ 

conducere logistică din cadrul U.M. 02044 Tulcea 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 

dosarului 

1.  Boitan Nicoleta ADMIS - 

2.  Bordeianu Ana-Maria ADMIS - 

3.  Diriţă Petronela ADMIS - 

4.  Giurgea Georgiana RESPINS 
lipsă adeverinţă medicală 

şi cazier judiciar 

5.  
Gîtlan-Găzdaru Andrei-

Costin 

ADMIS - 

6.  Jienescu Georgeta ADMIS - 

7.  Leonte Robert-Vasilică ADMIS - 

8.  Mercan Claudia ADMIS - 

9.  
Moldoveanu Florina-

Cătălina 

ADMIS - 

10.  Muşat Lavinia-Florentina ADMIS - 

11.  Pupăză Mădălina-Elena ADMIS - 

12.  Radu-Başchir Gabriela ADMIS - 

13.  Sava Marilena-Gabriela ADMIS - 

14.  Sofan Larisa ADMIS - 

15.  Ştefan Nicoleta ADMIS - 

16.  Tudor Alexandru-Ionuţ ADMIS - 

17.  
Zoltoreanu George-

Cristian 

ADMIS - 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 22.08.2019, ora 

10:00, la U.M. 02044 Tulcea, Str. Iuliu Maniu, nr. 53-55, Tulcea. Accesul candidaţilor în unitate 

se va face începând cu ora 09:30 până la ora 09:45 pe baza cărţii de identitate.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 

20.08.2019, ora 14:00, 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 privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

02044, în data de 20.08.2019, în intervalul orar 07.30-14.00, persoana de contact secretar P.c.c. 

Pustianu Anca, telefon 0240.532.304, interior 135. 

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

sediul U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, 

www.bazanavala.ro secţiunea anunţuri, în data de 21.08.2019 până la ora 14.00.  

 


