ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 8 posturi vacante de execuţie
la Unitatea Militară 01662 Craiova, după cum urmează:
- 2 posturi de Muncitor calificat I (ospătari) (M;G) la Popotă Elevi / Pluton Deservire / Companie
Nr.
crt.
1.
2.

Codul
candidatului

Punctaj la
proba scrisă

Menţiunea admis /
respins

A 1662/21.06.2022
A 1661/21.06.2022

86
67

ADMIS
ADMIS

Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” vor susţine interviul în data de 14.07.2022, ora 08.30.
Prezentarea la sediul unităţii, va fi cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se
va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 12.07.2022,
ora 14.00, 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01662 Craiova, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, tel: 0251/562828 int.108.

- 6 posturi de Muncitor calificat IV (ospătari) (M;G) la Popotă Elevi/Pluton Deservire / Companie
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Codul
candidatului

Punctaj la
proba scrisă

Menţiunea admis /
respins

A 1738/28.06.2022
A 1714/27.06.2022
A 1716/27.06.2022
A 1723/27.06.2022
A 1675/23.06.2022
A 1718/27.06.2022
A 1762/29.06.2022
A 1784/30.06.2022

60
60
60
59
53
52
20
20

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
RESPINS
RESPINS

Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” vor susţine interviul în data de 14.07.2022, ora 08.30.
Prezentarea la sediul unităţii, va fi cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se
va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 12.07.2022,
ora 14.00, 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01662 Craiova, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, tel: 0251/562828 int.108.

