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ANUNŢ 

privind rezultatele probei scrise/probei practice din cadrul examenului de 
promovare a personalului civil în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

 
1. Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcţia de referent de specialitate gr. II 

din cadrul Compartimentului resurse umane (1 post): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
Punctaj obţinut proba 

scrisă 
Menţiunea  

admis/respins  

1. P26/08.03.2023 100,00 ADMIS  

2. Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcţia de referent de specialitate gr. II 

din cadrul Biroului achiziții (1 post): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
Punctaj obţinut proba 

scrisă 
Menţiunea  

admis/respins  

1. P32/09.03.2023 73,66 ADMIS  

3. Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcţia de corector gr. II din cadrul 

Biroului corectură (1 post): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
Punctaj obţinut proba 

scrisă 
Menţiunea  

admis/respins  

1. P30/09.08.2023 85,00 ADMIS  

4. Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcţia de corector gr. II din cadrul 

Biroului editorial (1 post): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
Punctaj obţinut proba 

scrisă 
Menţiunea  

admis/respins  

1. P31/09.03.2023 85,00 ADMIS  

5. Rezultatul probei practice la examenul de promovare în funcţia de tehnoredactor gr. I din 

cadrul Biroului tehnoredactare (1 post): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
Punctaj obţinut proba 

practică 
Menţiunea  

admis/respins  

1. P25/08.03.2023 100 ADMIS 

6. Rezultatul probei practice la examenul de promovare în funcţia de muncitor calificat tr. III 

din cadrul Formației finisare din Atelierul multiplicare (M-100) la Producție (1 post): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
Punctaj obţinut proba 

practică 
Menţiunea  

admis/respins  

1. P24/08.03.2023 92,66 ADMIS 

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie în data de 

23.03.2023, în intervalul orar 08.00-10.001, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sub sancțiunea decăderii din acest drept.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Unității Militare 02560 Bucureşti, la secretarul Comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor m.m.II ARHEREU Florentina, telefon 021.224.26.34, centrala: 

021.224.26.51, 021.224.26.52, 021.224.26.53, interior 1117/104. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. 

SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS  

  

M.m.II  

     ARHEREU Florentina  



2 din 2 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST TRIMIS PENTRU PUBLICARE PE PAGINA DE 

INTERNET A CENTRULUI TEHNIC-EDITORIAL AL ARMATEI (CTEA.MAPN.RO/SECȚIUNEA 

ANGAJĂRI) LA DATA DE 22.03.2023, ORA 13.00. 

  


