
 

 
ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de 
Magaziner debutant în cadrul Depozit Materiale Sanitare/Formație Depozitare/Subunități 

Logistice – U.M. 02146 Mangalia 
 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare al 
cererii de participare 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor de 

concurs 
Motivul respingerii dosarului 

1. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR258 din 03.06.2022 
Admis - 

2. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR259din 06.06.2022 
Admis - 

3. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR262 din 06.06.2022 
Admis - 

4. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR270 din 08.06.2022 
Admis - 

5. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR275 din 08.06.2022 
Admis - 

6. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR278 din 08.06.2022 
Admis  - 

7. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR279 din 08.06.2022 
Admis - 

8. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR280 din 09.06.2022 
Admis - 

9. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR281 din 09.06.2022 
Admis - 

10. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR282 din 09.06.2022 
Admis - 

11. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR284 din 10.06.2022 
Admis - 

12. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR288 din 10.06.2022 
Admis - 

13. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR290 din 10.06.2022 
Admis - 

14. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR291 din 10.06.2022 
Admis - 

15. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR297 din 10.06.2022 
Admis - 

16. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR293 din 14.06.2022 
Admis - 

17. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR294 din 14.06.2022 
Admis - 

 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 22.06.2022, ora 

11.00, la sediul U.M. 02146 Mangalia.  
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 

17.06.2022, între orele 08.00-15.00 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 se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia la secretarul Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor Plt.adj. TOMA Marina, tel 0241751358, interior 173.  

 
  

                     


