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ANUNŢ 

 cu rezultatele probei practice la concursul 

 organizat pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată, 

a  2 (două) posturi vacante de muncitor calificat I din U.M. 02043 Brăila 

(1 post de tâmplar manual treapta I,  la formația mentenanță corp nava si echipamente 

auxiliare - atelier plutitor mentenanță nave și tehnica de luptă și  1 post de tâmplar manual 

treapta I la  formațiunea de cazarmare) 

Nr. 

crt. 

Codul candidatului 

(numărul de înregistrare al dosarului de concurs) 

Punctaj la 

proba practică 

Menţiunea 

admis/respins 

1. P-7 71 Admis 

2. P-8 94,33 Admis 

3. P-9 71 Admis 

4. P-10 Neprezentat Respins 

5. P-11 86,66 Admis 
 Candidații declarați „admis” vor susţine proba interviului în data de 27.12.2021, de la ora 10

00
, în Portul 

Militar Brăila, localitatea Vărsătura, Brăila. Candidații declarați „admis”  se vor prezenta la ora 09
30

 la sediul 

U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, cu mască de protecție și vor respecta masurile de 

protecție specifice SARS-COV2.  
         Candidații nemulţumiți de rezultatul probei practice pot formula contestaţie în data de 23.12.2021, 

până la ora 15
00  1

, 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.  

        Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practică se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, strada 

Calea Călăraşilor nr. 273, la secretarul comisiei de concurs Maior Turcu Daniel, telefon 0239.684.638 interior 

130 sau 119. 

        Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 02043 

Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate) şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 

Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 24.12.2021 până la ora 15
30

. 

                                                           
1 În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. 

http://www.bazanavala.ro/

