ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti ANUNŢ
cu rezultatele examinării medicale şi planificarea la evaluarea psihologică şi evaluarea
nivelului de pregătire fizică a candidaţilor înscrişi la concursul pentru încadrarea, prin
chemare/rechemare în activitate, a 4 (patru) posturi vacante de execuţie prevăzute cu gradul de
subofiţer, arma Administraţie
Numele şi prenumele
Rezultatul la
Data, ora şi locul de desfăşurare a
candidatului
examinarea
evaluării psihologice şi evaluării
Observaţii
în ordine alfabetică
medicală
nivelului de pregătire fizică
Pentru funcţia de Ajutor administrator depozit, la U.M. 01970 Câmpia Turzii, jud. Cluj, prevăzut cu gradul de plutonier
major, gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier major
1.
Barna Simona Lenuţa
Inapt
14.09.2018, ora 07.00, la Centrul
2.
Bârsan Daniel
Neprezentat
zonal de selecţie şi orientare Alba
3.
Dobriţa Ionela-Viorica
Apt
Iulia – sediul Colegiului Naţional
Militar „Mihai Viteazul” – Alba Iulia,
4.
Dominte Dorin-Constantin
Inapt
B-dul Revoluţiei 1989, nr. 25A,
5.
Suciu Gheorghe-Mihai
Apt
judeţul Alba
6.
Ţurca Virgil
Apt
Pentru funcţia de Ajutor administrator depozit, la U.M. 01843 Boboc (jud. Buzău), prevăzut cu gradul de plutonier
major, gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier major
10.09.2018, ora 07.30, la Centrul
1.
Badea Gheorghiţă
Inapt
zonal
de selecţie şi orientare Breaza –
2.
Ciosu Loredana
Inapt
sediul Colegiului Naţional Militar
3.
Ilie Nicky Valentin
Apt
„Dimitrie Cantemir” – Breaza, str.
4.
Moise Olimpia
Inapt
Republicii, nr. 75, judeţul Prahova
Pentru funcţia de Administrator magazie, la U.M. 01919 Otopeni (jud. Ilfov), prevăzut cu gradul de plutonier major,
gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier major
Decizia medicală
1.
Costea-Bileanu Valentin
Inapt
nr. A 6878/17 din
21.08.2018
10.09.2018, ora 07.30, la Centrul
Decizia medicală
zonal de selecţie şi orientare Breaza –
2.
Ispas Aura
Inapt
nr. A 6878/11 din
sediul Colegiului Naţional Militar
21.08.2018
„Dimitrie Cantemir” – Breaza, str.
3.
Jipa Cristian-Alexandru
Apt
Republicii, nr. 75, judeţul Prahova
4.
Nicolăescu-Roman Cornel-Nicolae
Apt
5.
Trifan Ada
Apt
Pentru funcţia de Ajutor administrator depozit, la U.M. 01962 (jud. Ilfov), prevăzut cu gradul de plutonier major, gradul
maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate:plutonier major
1.
Alionte George-Iulian
Apt
2.
Bran Mariana
Apt
10.09.2018, ora 07.30, la Centrul
3.
David Eliza-Maria
Apt
zonal de selecţie şi orientare Breaza –
sediul Colegiului Naţional Militar
Decizia medicală
„Dimitrie Cantemir” – Breaza, str.
4.
Fulga Eugenia Marilena
Apt
nr. A 6878/12 din
Republicii, nr. 75, judeţul Prahova
21.08.2018
5.
Rădulea Daniel
Apt
Nr.
crt.

Candidaţii declaraţi „APT” la examinarea medicală se vor prezenta la centrele zonale de selecţie şi orientare, în
zilele şi la orele stabilite, în vederea susţinerii evaluării psihologice şi evaluării nivelului de pregătire fizică. Selecţia
candidaţilor se va desfăşura pe parcursul unei singure zile de selecţie.
La Centrul zonal de selecţie şi orientare Alba Iulia ordinea susţinerii probelor de selecţie este următoarea: a)
probe sportive; b) probe psihologice.
La Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza ordinea susţinerii probelor de selecţie este următoarea: a) probe
psihologice; b) probe sportive.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare
albastră), echipament sportiv, apă şi mâncare.
Candidaţilor nu li se asigură cazare şi masă.
Eventuale informaţii se pot solicita la secretarul comisiei de concurs – Ungureanu Iuliana (telefon:
021/319.40.00 interior 526).
Statul Major al Forţelor Aeriene
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, Km. 10,5 OP. 18, CP. 23, Sectorul 1, Bucureşti, România
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