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 unui post vacant de execuţie prevăzut cu
grad de ofiţer, arma/serviciul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului,
supraveghere tehnică şi metrologie legală, din cadrul U.M. 01912 Borcea
Nr. Numele şi prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
Motivul respingerii
în ordine alfabetică
crt.
dosarelor de concurs
Ofiţer specialist (inspector de muncă), securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi
metrologie legală, la U.M. 01912 Borcea (jud.Călăraşi), prevăzută cu gradul de locotenent-comandor/maior, gradul
maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent-comandor/maior
1. Berbinschi Ştefan
Admis
2.

Preda Vlad

Admis

3.

Indrei Doru-Traian

Respins

4.

Stanciu Nicolae Gabriel

Respins

Candidatul nu îndeplineşe condiţiile
prevăzute la art. 5, alin. 1 din din Ordinul
ministrului
apărărăii
naţionale
nr.
M.124/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv sursa de provenienţă a
candidaţiilor trebuie să fie din ofiţeri în
rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a
acordat grad în rezervă în condiţiile art.37
lit. e) din legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare şi nu au absolit o
instituţie civilă de învăţământ superior, sau
din rândul persoanelor care nu îndeplinesc
serviciul militar activ. Candidatul este
gradat profesionist în activitate şi nu
îndeplineşte toate condiţiile pentru ocuparea
postului
Candidatul nu a depus la dosar toate
documentele care să ateste îndeplinirea
nivelului minim de studii, în conformitate
cu art.12, alin. 2 din Ordinul ministrului
apărărăii naţionale nr. M.124/2017, cu
modificările şi completările ulterioare;
acesta nefiind absolvent de studii
universitare de master absolvite cu diplomă
de master/echivalentă (ciclul II Bologna) în
orice program de studii universitare de
master din ramura de ştiinţă.

Candidaţii care au fost „admişi” vor susţine examinarea medicală, în perioada 2931.10.2018, începând cu ora 07.15, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament
ambulatoriu al Ministerului Apărării Naţionale „Acad. Ştefan Milcu” – Bucureşti, conform
planificării ce urmează să fie publicată.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot formula contestaţie până la data de 17.10.2018, ora
15.00, 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
Statul Major al Forţelor Aeriene
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nr. 810 din 13 octombrie 2017).
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, Dolcu Anamaria (telefon: 021/319.40.00 interior 376).

