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 unui post vacant de execuţie prevăzut cu grad de subofiţer, arma/serviciul Construcţii, din
cadrul U.M. 01962 Otopeni
Data şi ora de
desfăşurare a evaluării
Nr.
Numele şi prenumele
psihologice şi evaluării
Observaţii
crt.
candidatului
nivelului de pregătire
fizică
Subofiţer specialist, la U.M. 01962 Otopeni (jud. Ilfov), prevăzută cu
gradul de plutonier major, gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent
„Admis” la evaluarea
1.
Amarie Gheorghe-Alin
psihologică şi evaluarea
Apt
nivelului de pregătire fizică
Rezultatul la
examinarea
medicală

2.

Cazacu Alexandru-Daniel

Apt

14.11.2018, ora 07.30

-

3.

Frăţiloiu Gabriel-Liviu

Apt

-

„Respins” la evaluarea
psihologică la selecţia în
cadrul C.Z.S.O. Breaza, în
data de 05.09.2018 *)

4.

Fudulu Ion Marius

Apt

14.11.2018, ora 07.30

-

5.

Ilaş Vasile

Apt

14.11.2018, ora 07.30

Doar la evaluarea nivelului de
pregătire fizică. „Admis” la
evaluarea psihologică.

6.

Matei Marius-Alexandru

Apt

14.11.2018, ora 07.30

-

7.

Mătăşel Viorel

Neprezentat

-

-

8.

Stancu Mădălin-Petrişor

Apt

14.11.2018, ora 07.30

Doar la evaluarea nivelului de
pregătire fizică. „Admis” la
evaluarea psihologică.

Candidaţii declaraţi „APT” la examinarea medicală şi planificaţi la evaluarea psihologică şi evaluarea
nivelului de pregătire fizică se vor prezenta la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza – sediul Colegiului Naţional
Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova, în vederea susţinerii testelor eliminatorii
de aptitudini.
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 – Plt.maj. Alexandru-Ioviţă PENEL
(telefon: 021/319.40.00 interior 188).

*) În conformitate cu adresa nr. A1-1327 din 08.11.2018 a Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza, în urma
interogării bazei de date, a rezultat că dl. Frăţiloiu Gabriel-Liviu a mai susţinut selecţia, în data de 05.09.2018, pentru
categoria soldaţi/gradaţi profesionişti şi a fost declarat „RESPINS” la evaluarea psihologică. În baza prevederilor
actelor normative, rezultatele la probele psihologice au valabilitate 12 luni consecutive. În consecinţă, canidatul nu mai
poate participa la o nouă testare în această perioadă.
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