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 unor posturi vacante de execuţie prevăzute cu grad de plutonier major, arma/serviciul Auto,
din cadrul U.M. 01922 Boteni şi U.M. 02208 Ghimpaţi
Nr.
crt.

1.
2.
3.

1.
2.

Numele şi prenumele
candidatului

Rezultatul la
examinarea
medicală

Data, ora şi locul de desfăşurare a
evaluării psihologice şi evaluării
nivelului de pregătire fizică

Observaţii

Subofițer specialist la U.M.01922 Boteni (jud. Dâmbovița), prevăzută cu gradul de plutonier major
14.11.2018, ora 07.30, la Centrul
Mihălăchioiu Ion-Nicolae
Apt
zonal de selecţie şi orientare Breaza –
Paraschiv Anton
sediul Colegiului Naţional Militar
Apt
„Dimitrie Cantemir” – Breaza, str.
Radu Gheorghe
Apt
Republicii, nr. 75, judeţul Prahova
Subofițer specialist la U.M.02208 Ghimpați (jud.Giurgiu), prevăzută cu gradul de plutonier major
14.11.2018, ora 07.30, la Centrul
Ciobanu Florin
Apt
zonal de selecţie şi orientare Breaza –
sediul Colegiului Naţional Militar
„Dimitrie
Cantemir” – Breaza, str.
Mărgărit Constantin
Apt
Republicii, nr. 75, judeţul Prahova

-

-

Candidaţii declaraţi „APT” la examinarea medicală se vor prezenta la Centrul zonal de selecţie şi orientare
Breaza, în vederea susţinerii testelor eliminatorii de aptitudini (evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire
fizică).
Selecţia candidaţilor se va desfăşura pe parcursul unei singure zile de selecţie.
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 – Lt. Olimpiu-Valentin LEFTER (telefon:
021/319.40.00 interior 519).
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