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
Intendenţă
Nr. Numele şi prenumele candidatului,
Rezultatul selecţiei
Motivul respingerii
crt.
în ordine alfabetică
dosarelor de concurs
- pentru funcţia de ofiţer specialist, biroul intendenţă la U.M. 01961 Otopeni (jud. Ilfov), prevăzută cu gradul de
maior. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: maior
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 Intendenţă,
sunt în domeniile Marketing, Ştiinţe
administrative, Administrarea afacerilor,
Management, Economie, Economie şi
1. Dinulescu George-Florin
Respins
afaceri
internaţionale,
Cibernetică,
statistică şi informatică economică.
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 27.07.2018.
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.
Studiile absolvite în cadrul Institutului
Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan
Vodă” sunt în arma (serviciul) Artilerie şi
Rachete. 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
2. Pintea Jan-Cătălin
Respins
învăţământ acreditate din afara reţelei
Ministerului Apărării Naţionale, studiile de
licenţă pentru arma/serviciul Intendenţă,
sunt în domeniile Marketing, Ştiinţe
administrative, Administrarea afacerilor,
Management, Economie, Economie şi
afaceri
internaţionale,
Cibernetică,
statistică şi informatică economică.
Domeniile studiilor corespunzătoare
Statul Major al Forţelor Aeriene
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, Km. 10,5 OP. 18, CP. 23, Sectorul 1, Bucureşti, România
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3.

Andrei Steluţa

Admis

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 27.07.2018.
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.
-

4.

Onofrei Andrei-Valentin

Admis

-

5.

Stana Daniela-Valeria

Admis

6.

Bîrzu Narcis-Andrei-Gheorghiţă

Respins

7.

Lupu Mihaela

Admis

Candidatul nu are 3 ani vechime minimă în
specialitatea studiilor, conform condiţiilor
specifice necesare încadrării funcţiei.
Condiţiile specifice necesare încadrării
funcţiei au fost menţionate în anunţurile
publicate în Monitorul Oficial, partea a IIIa, la sediul unităţii şi pe site-ul Statului
Major al Forţelor Aeriene, în data de
27.07.2018. Prin urmare, dosarul este
declarat „Respins”, în conformitate cu
prevederile art.12, alin.(2) din Ordinul
ministrului
apărărăii
naţionale
nr.
M.124/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.
-

8.

Mitrea Vasilica-Violeta

Admis

-

9.

Jubleanu Simona-Loredana

Admis

-

10.

Gîdea Ştefan-Gabriel

Admis

11.

Creţu Ana-Maria

Respins

Studiile absolvite în cadrul Universităţii
din Bucureşti, Facultatea de Geografie sunt
în profilul Geografie. 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 Intendenţă, sunt în
domeniile
Marketing,
Ştiinţe
administrative, Administrarea afacerilor,
Management, Economie, Economie şi
afaceri
internaţionale,
Cibernetică,
statistică şi informatică economică.
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 27.07.2018.
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.

- pentru funcţia de ofiţer de stat major, biroul resurse material la U.M. 01853 Capu Midia (jud. Constanţa),
prevăzută cu gradul de căpitan. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan
Candidatul nu are 3 ani vechime minimă în
specialitatea studiilor, conform condiţiilor
specifice necesare încadrării funcţiei.
Condiţiile specifice necesare încadrării
funcţiei au fost menţionate în anunţurile
publicate în Monitorul Oficial, partea a IIIa, la sediul unităţii şi pe site-ul Statului
1. Lemnaru Crinela
Respins
Major al Forţelor Aeriene, în data de
27.07.2018. Prin urmare, dosarul este
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. Ostafe Laura
Admis
3. Păun Ionela-Niculina
Admis
- pentru funcţia de ofiţer de stat major, biroul intendenţă la U.M. 01838 Boboc (jud. Buzău), prevăzută cu gradul de
maior. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan
Candidatul nu a depus la dosar documentele
care să ateste absolvirea studiilor
universitare de master, corespunzătoare
ciclului
II
Bologna.
Studiile
corespunzătoare postului scos 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
1. Badea Gheorghiţă
Respins
Forţelor Aeriene, în data de 27.07.2018.
Prin urmare, studiile absolvite de
candidatnu sunt suficiente pentru 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. Răileanu Gigi
Admis
3. Nicolae Daniel-Aurelian
Admis
-

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis” vor susţine primul test eliminatoriu de
aptitudine – examinarea medicală, în perioada 28.08 - 31.08.2018, începând cu ora 07.15, la Centrul
Medical de Diagnostic şi Tratament al Armatei „Acad. Dr. Ştefan Milcu” Bucureşti, conform planificării ce
urmează a fi publicată.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultat, pot formula contestaţie în data de 20.08.2018, 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
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, Ştefan Marius, telefon: 021/319.40.00, interior 722.

