ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02192
Nr. A- 6564 din 06.10.2020
-Constanţa-

pentru afişare la sediul unităţii şi
pe www.anmb.ro, www.navy.ro

ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL din U.M.02192 Constanţa

Candidatul
care a depus dosar de
concurs (cod candidat
UM 02192) *

Rezultatul selecţiei
dosarelor de
concurs

1.

A-5267

RESPINS

2.

A-5408

ADMIS

3.

A-5410

RESPINS

4.

A-5436

ADMIS**

-

5.

A-5451

ADMIS**

-

6.

A-5465

ADMIS

-

7.

A-5467

ADMIS**

-

8.

A-5538

ADMIS

-

9.

A-5539

RESPINS

10.

A-5592

RESPINS

Nr.
crt.

Motivul respingerii dosarului
Candidatul nu a depus:
- Certificatul de grad principal
Candidatul nu a depus:
- Avizul anual de exercitare a profesiei nu se
află în termenul de valabilitate;

Candidatul nu a depus:
- Certificatul de grad principal
Candidatul nu a depus:
- Certificatul de membru OAMGMAMR,
avizat şi valabil la data concursului;
- Avizul anual de exercitare a profesiei nu se
află în termenul de valabilitate;

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și
prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs
** Candidații au completat declarații pe propria răspundere privind prezentarea cazierului judiciar în
original și/sau a certificatului de integritate comportamental, până la data susținerii primei probe (proba scrisă).
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Candidații ale căror dosare a fost declarat „ADMIS” vor susţine proba scrisă în data de
12.10.2020, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02192 Constanţa.
Candidații nemulţumit de rezultatul selecţiei dosarului poate formula contestaţie până la data de
07.10.2020, ora 15.30, conform art. 20 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 prin prezentarea la punctul de acces al U.M.02192 Constanţa, unde
vor fi preluate de către secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor: tel. 0241/626200, int. 170.

Secretar comisie de concurs,
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