ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

TABEL
privind rezultatele testului scris desfăşurat în data de 26.11.2018 pentru încadrarea prin
chemare/rechemare în activitate, a 2 (două) posturi vacante de execuţie prevăzute cu grad de plutonier
major, arma/serviciul Auto, din cadrul U.M. 01922 Boteni şi U.M. 02208 Ghimpaţi
Nota
acordată în
Nr.
Numele şi prenumele
urma
Nota finală
Observaţii
crt.
candidatului
susţinerii
testului
scris
Subofițer specialist la U.M. 01922 Boteni (jud.Dâmboviţa), prevăzută cu gradul de plutonier major,
gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonie major
1.

Mihălăchioiu Ion-Nicolae

10

10

2.

Paraschiv Ştefan Anton

9,20

9,20

Subofițer specialist la U.M.02208 Ghimpaţi (jud.Giurgiu), prevăzută cu gradul de plutonier major,
gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonie major
1.

Ciobanu Mihail Florin

9,00

9,00

2.

Fruntaş (Au.) Mărgărit Ion
Constantin

9,00

9,00

*Criteriul de departajare stabilit pe baza documentelor depuse la dosar, conform art.19, alin (6) din Ordinul ministrului
apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017 cu modificările şi completările ulterioare, a fost media generală de absolvire
a studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante, în acest cazul funcţiei Subofițer specialist
la U.M. 02208 Boteni (jud.Dâmboviţa) de media generală de absolvire a liceului.
- Ciobanu Florin – media 7,97
- Mărgărit Constantin – media 6,55
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele testului scris pot formula contestaţie până la data de 28.11.2018, 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 nr. 810 din 13 octombrie 2017).
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, Lt. Lefter Olimpiu-Valentin (telefon: 021.319.40.00 interior 519).
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