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ANUNŢ 

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs 

pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal 

civil contractual de ECONOMIST DEBUTANT, GR II-I, SPECIALIST IA la 

UM 01775 Medgidia 

 
 

Nr. 

crt. 
Număr dosar candidat 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii dosarului / 

Observaţii 

1. 
A – 1518 din 23.06.2022; 

 
ADMIS - 

2. 
A – 1546 din 27.06.2022; 

 
ADMIS - 

3. 
A – 1562 din 28.06.2022; 

 
ADMIS - 

4. 
A – 1573 din 28.06.2022; 

 
ADMIS - 

5. A – 1545 din 27.06.2022; ADMIS - 

6. A – 1561 din 28.06.2022. RESPINS 

- lipsa următorului punct din cerințele 

obligatorii „cazierul judiciar sau o 

declarație pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care 

candidează. Declarația este valabilă până 

la obținerea cazierului în original, care 

se prezintă cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului” 

- Specialitatea studiilor depuse la dosar, 

nu corespund cu cerințele pustului. 
 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă pe data de 12.07.2022 , 

orele 10.00-13.00 la sediul U.M. 01775, strada Lupeni, nr. 51, localitatea Medgidia, Județul Constanța.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie 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 selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

01775, strada Lupeni, nr. 51, localitatea Medgidia, Județul Constanța, în data de 04.07.2022, în intervalul    

orar 08.30-15.00; persoana de contact, secretar, Sg. SPÎNU Robertino-Constantin, telefon 0241/820200, 

int. 4069, 0105. 

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

sediul U.M. 01775, strada Lupeni, nr. 51, localitatea Medgidia, Județul Constanța şi pe pagina de internet, 

https://www.armata-buzau.ro, în data de 05.07.2022, până la ora 15.00. 
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