ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatul examinării medicale şi planificarea la evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de
pregătire fizică a candidaţilor înscrişi la concursul pentru încadrarea a două funcții vacante de
execuție prevăzute cu grad de ofițer, specialitatea Relații publice, prin chemare/rechemare în
activitate
Data, ora și locul de
desfășurare a evaluării
Nr.
psihologice şi a evaluării
Obs.
crt.
nivelului de pregătire
fizică
- pentru funcţia de ofiţer specialist la U.M. 01835 Bucureşti (garnizoana Bucureşti), funcţie
prevăzută cu gradul de locotenent-comandor/maior. Gradul maxim care poate fi acordat la
chemarea/rechemarea în activitate: locotenent-comandor/maior
Numele şi prenumele
candidatului, în ordinea
alfabetică

Rezultat
examinare
medicală

1.

Bașturea G. Florentina-Laura

Apt

2.

Fratu G. Cristina

Inapt

3.

Vasiliu Ș. Ștefania

Apt

09.10.2018, ora 07.15
la sediul Centrului Zonal de
Selecţie şi Orientare Breaza (str.
Republicii, nr. 75, localitatea
Breaza, jud. Prahova)

- pentru funcţia de ofiţer specialist la U.M. 02015 Bacău (garnizoana Bacău), funcţie prevăzută
cu gradul de căpitan. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate:
căpitan
1.

Burlacu I. Mădălina

Apt

2.

Moisă N. Elena

Apt

09.10.2018, ora 07.00
la sediul Centrului Zonal de
Selecţie şi Orientare Câmpulung
Moldovenesc (str. Izvorul
Malului nr.6, localitatea
Câmpulung Moldovenesc,
jud. Suceava)

Candidații declarați “Apt” la examinarea medicală, se vor prezenta la Centrele zonale de
selecție și orientare, în zilele și la orele specificate în dreptul fiecăruia, pentru susținerea testelor
eliminatorii de aptitudini. Examinarea candidaților se va desfășura pe parcursul unei singure zi.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris şi echipament
sportiv.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate secretarului comisiei de concurs, Minculescu
Laurențiu (telefon: 021/319.40.00, interior 415).
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