
 

ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE  
ale concursului organizat  pentru încadrarea postului vacant 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 

Punctaj probă 
scrisă 

Punctaj 
interviu 

Punctaj  
final al 

concursului 

Admis/ 
Respins 

1. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR275 din 08.06.2022 90,00 puncte 73,00 puncte 81,50 puncte ADMIS 

2. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR262 din 06.06.2022 70,00 puncte 76,00 puncte 73,00 puncte Respins 

3. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR280 din 09.06.2022 
70,00 puncte 60,00 puncte 65,00 puncte Respins 

4. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR282 din 09.06.2022 
75,00 puncte 52,00 puncte 63,50 puncte Respins 

5. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR297 din 10.06.2022 
55,00 puncte 65,30 puncte 60,15 puncte Respins 

6. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR279 din 08.06.2022 
65,00 puncte 53,30 puncte 59,15 puncte Respins 

7. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR290 din 10.06.2022 
50,00 puncte 52,60 puncte 51,30 puncte Respins 

8. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR294 din 14.06.2022 
65,00 puncte 35,60 puncte - Respins 

9. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR289 din 06.06.2022 
60,00 puncte 47,00 puncte - Respins 

10. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR281 din 09.06.2022 55,00 puncte 47,30 puncte - Respins 

11. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR259 din 06.06.2022 
50,00 puncte 48,60 puncte - Respins 

12. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR288 din 10.06.2022 
45,00 puncte - - Respins 

13. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR278 din 08.06.2022 
45,00 puncte - - Respins 

14. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR270 din 09.06.2022 
35,00 puncte - - Respins 

15. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR293 din 14.06.2022 
30,00 puncte - - Respins 

16. 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR258 din 03.06.2022 
Absent - - Respins 

17 
Candidatul cu cererea 

numărul A-CR291 din 10.06.2022 
Absent - - Respins 

 

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 18.07.2022,  
potrivit prevederilor art. 40, alin. (1) 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 

                                                           
 Media aritmetică a punctajelor celor două probe. 



 

publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs 

poate solicita, până la data de 29.07.2022,  un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 
20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. În acest caz cererea se depune în termen de 3 zile 
lucrătoare de a afişarea rezultatelor finale la sediul unităţii militare angajatoare U.M 02146 Mangalia, 
str.Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72, persoană de contact , Plt.adj. TOMA Marina, secretarul comisiei.  

 
                     


