ANUNŢ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs
pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer II
din cadrul formațiunii transport terestru

6.
7.

Numele și
prenumele
candidatului
Vasile Cătălin-Florin
Matache Ioan
Gheorghe AlinMarian
Lazăr Mihai
Droc Dumitru
Nicoale
Filoti Cristian
Seitcean Semat

8.

Sandu Stelică

Respins

9.

Jaba Nicoale Vlad

Respins

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Rezultatul selecției
dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Neîndeplinirea condițiilor specifice privind deținerea
permisului de conducere cat. B,C,D,E
Neîndeplinirea condițiilor specifice privind deținerea
permisului de conducere cat. B,C,D,E

Candidații ale căror dosare au fost ”admise” vor susține proba scrisă în data de 10.12.2021, ora
10.00, la sediul U.M. 02014 Mangalia. La data testării, candidații trebuie să prezinte fizic sau
electronic, una din următoarele dovezi:
(1) A vaccinării împotriva virusului SARS-CoV -2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
(2)
A unui rezultat negative al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV -2
nu mai vechi de 72 de ore;
(3)
A unui rezultat negative al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV
-2 nu mai vechi de 48 de ore
(4)
A infecțării cu SARS-CoV -2 pentru perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării. Personalul care nu poate face dovada unuia dintre documentele menționate
anterior nu poate fi primit la testare.
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de
06.12.2021, ora 14.30, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02014 Mangalia, la secretarul Comisiei de
soluționare a contestațiilor M.m. III Covurlui Adelina.
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