ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în
activitate, a 2 (două) funcţii vacante de execuție prevăzute cu grad de ofițer, în arma/serviciul Psihologie, Sociologie
Nr. Numele şi prenumele candidatului,
Rezultatul selecţiei
Motivul respingerii
crt.
în ordine alfabetică
dosarelor de concurs
Ofiţer specialist, asistenţă psihologică în structuri de sprijin decizional la Baza 91 Logistică a Forţelor Aeriene,
prevăzută cu gradul de locotenent-comandor/maior,
gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent-comandor/maior
Dosar incomplet (până la data limită de
depunere a dosarelor nu au fost depuse
1.
Pau Laurenţiu-Nicolae
Respins
documentele care să ateste îndeplinirea
condiţiilor specifice)
2.
Rovenţa Constantin-Florin
Admis
3.

Zonea Georgiana
Admis
Ofiţer specialist, cunoaştere şi asistenţă psihologică în structuri de sprijin decizional la Centrul Naţional de
Instruire pentru Apărare Antiaeriană, prevăzută cu gradul de maior,
gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: maior
1.
Băluţă Magdalena-Elena
Admis
2.
Găianu Pantilimon-Alexandru
Admis
3.
Ioneci Cezar-Alin
Admis
-

Candidaţii care au fost „Admişi” vor susţine examinarea medicală, în perioada 21.08 - 24.08.2018,
începând cu ora 07.15, la Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al Ministerului Apărării
Naţionale “Acad. Ştefan Milcu”- Bucureşti, conform planificării ce urmează să fie 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
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, Andrei Monica (telefon: 021/319.40.00, interior 188).
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