ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea M ilitară 02526

Nr. >-

NECLASIFICAT
Exemplar unic

din 08.IUN 2G22

ANUNŢ
cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de personal
civil contractual
de conducere de director adjunct institut de cercetare gradul II
al Unităţii Militare 02526 Bucureşti
9

N r.
crt.
1.

N r. c e re re în s c rie re la
c o n c u rs
C R - 13 8 /2 0 .0 5 .2 0 2 2

N o tă p ro b ă
in te rv iu

N o ta fin a lă a
c o n c u rs u lu i

A D M IS /
R E S P IN S

9 ,6 4

9 ,6 4

A D M IS

Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post maxim 15 zile
calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, 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 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.
în baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS” la
concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea concursului, un termen ulterior
de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor
concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.
Cererea se depune la sediul unităţii angajatoare Unităţii Militare 02526 Bucureşti, str.
Constantin Miile nr. 6, sector 1, Bucureşti, persoană de contact: COCINĂ VĂDUVA MIHAELA,
telefon 021-313.79.55.

Secretar:

p.c.c. COCINĂ VĂDUVA MIHAELA

OLO

u

.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE 02526 BUCUREŞTI
ASTĂZI 08.06.2022, ORA 13.00.
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