ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul pentru încadrarea unei funcţii vacante
prevăzute cu grad de ofițer, prin chemare/rechemare în activitate, în domeniul Comunicaţii şi Informatică
Nr.
Rezultatul selecţiei
Numele şi prenumele candidatului
Motivul respingerii
crt.
dosarului de concurs
- pentru funcţia de ofiţer de stat major, biroul comunicaţii la U.M. 01838 Boboc (jud. Buzău), prevăzută cu gradul
de maior. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: maior
1. Dinu Daniel-Ionuţ
Admis

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „Admis” nu va susţine primul test eliminatoriu de aptitudine
– examinarea medicală, în perioada 09.01. – 11.01.2019, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi
Spaţială Bucureşti, întrucât examinarea medicală executată în data de 06.11.2018 este valabilă.
Candidatul se va prezenta la sediul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza (str. Republicii,
nr. 75, localitatea Breaza, jud. Prahova), în perioada 21.01. – 23.01.2019, numai în vederea susţinerii
evaluării nivelului de pregătire fizică, întrucât evaluarea psihologică susţinută în data de 14.11.2018 este
valabilă.
Planificarea candidatului la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, în vederea susţinerii
evaluării nivelului de pregătire fizică, va fi stabilită şi comunicată prin afişare la sediul U.M.01835 Bucureşti
şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene (www.roaf.ro), în perioada 17.01. – 18.01.2019.
Candidatul nemulţumit de rezultat, poate formula contestaţie în data de 14.12.2018, intervalul orar
07.30-15.30, 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, Fuioagă Radu, telefon: 021/319.40.00, interior 110.
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