ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul pentru încadrarea a
3 (trei) funcţii vacante de execuție prevăzute cu grad de ofițer, prin chemare/rechemare în activitate, în domeniul
Comunicaţii şi Informatică
Nr. Numele şi prenumele candidatului,
Rezultatul selecţiei
Motivul respingerii
crt.
în ordine alfabetică
dosarelor de concurs
- pentru funcţia de ofiţer specialist, biroul servicii CIS la U.M. 01829 Bucureşti, prevăzută cu gradul de căpitan.
Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent
Studiile absolvite în cadrul Universităţii
Politehnice Bucureşti, Facultatea de
Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice sunt în profilul Inginerie
economică. Potrivit Dispoziţiei DMRU 21
din 30.06.2017, privind corespondenţa
dintre armele, serviciile şi specialităţile
militare şi specializările dobândite în urma
finalizării studiilor în unităţile şi instituţiile
de învăţământ acreditate din afara reţelei
Ministerului Apărării Naţionale, studiile de
licenţă pentru arma/serviciul Comunicaţii şi
Informatică – serviciul tehnico-ingineresc
ingineri, sunt în domeniile Informatică,
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi
tehnologii informaţionale, Calculatoare şi
1. Dinulescu George-Florin
Respins
tehnologia
informaţiei,
Ingineria
sistemelor.
Domeniile studiilor corespunzătoare
posturilor scoase la concurs au fost
menţionate în anunţurile publicate în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
unităţii şi pe site-ul Statului Major al
Forţelor Aeriene, în data de 20.07.2018.
Prin urmare, studiile absolvite de
candidat nu se încadrează în domeniile
precizate penru ocuparea postului scos la
concurs, dosarul fiind declarat „Respins”,
în conformitate cu prevederile art.12,
alin.(2) din Ordinul ministrului apărărăii
naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Negroiu Răzvan-Mihai
Admis
- pentru funcţia de ofiţer de stat major, biroul comunicaţii la U.M. 01838 Boboc (jud. Buzău), prevăzută cu gradul
de maior. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: maior
Nu au fost depuse dosare de concurs.
- pentru funcţia de ofiţer specialist, birou tehnologia informaţiei la U.M. 01838 Boboc (jud. Buzău), prevăzută cu
gradul de maior. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan
1. Chircu Cătălin
Admis
-

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis” vor susţine primul test eliminatoriu de
aptitudine – examinarea medicală, în perioada 21.08 - 24.08.2018, începând cu ora 07.00, la Institutul
Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti, conform planificării ce urmează a fi publicată.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultat, pot formula contestaţie în data de 09.08.2018, intervalul orar
07.30-15.30, conform art. 12 alin. (4) din „Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în
corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din
Statul Major al Forţelor Aeriene
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structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în: Monitorul Oficial nr. 810 din 13
octombrie 2017).
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, Fuioagă Radu, telefon: 021/319.40.00, interior 110.

