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ANUNŢ 

privind modificarea  perioadei de  înscriere la concurs, a  datei afișării rezultatului selecției 

dosarelor de concurs, a datei de depunere a contestațiilor și datei de afișare a rezultatului 

soluționării contestațiilor, ca urmare a stabilirii zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă,  
pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată,a  3 (trei) posturi vacante de muncitor calificat 

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

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

I și 1 post de electrician de întreținere și reparații, treapta I, la formațiunea de cazarmare)  

din U.M 02043 Brăila 

 

       Având în vedere că data de 29.11.2021 este declarată zi liberă nelucrătoare, conform  H.G nr. 

1237 din 26.11.2021, publicată în M.O. nr. 1137 din 26.11.2021, U.M. 02043 Brăila anunță 

modificarea perioadei de  înscriere la concurs, a  datei afișării rezultatului selecției dosarelor de 

concurs, a datei de depunere a contestațiilor și datei de afișare a rezultatului soluționării 

contestațiilor, astfel : 

         Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.12.2021, ora 15
30

. 

        Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, 

municipiul Brăila.  

        Persoană de contact pentru posturile de tâmplar manual universal,treapta I:                       

Maior Turcu Daniel, secretar, telefon 0239.684.638, interior 130   

        Persoană de contact pentru postul de electrician de întreținere și reparații, treapta I:                        

p.c.c. Alexandru Nicoleta, secretar, telefon 0239.684.638, interior 130  

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 16.12.2021 până la ora 15
30

, 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. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru posturile de 

muncitor calificat I (tâmplar universal, treapta I) se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea 

Călăraşilor nr. 273, în data 17.12.2021, până la ora 15
30

, persoana de contact secretar Maior Turcu 

Daniel, telefon 0239.684.638, interior 130 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de   

muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații, treapta I) se depun la sediul U.M. 02043 

Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, în data 17.12.2021, până la ora 15
30

, persoana de contact secretar 

p.c.c Alexandru Nicoleta, telefon 0239.684.638, interior 130. 

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

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 20.12.2021 până la 

ora 15
30

. 
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