ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul/examenul
pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a unui post vacant de execuţie prevăzut cu gradul de
plutonier major, arma Comunicaţii şi Informatică, din cadrul U.M. 01829 Bucureşti
Nr.
Rezultatul selecţiei
Numele şi prenumele candidatului
Motivul respingerii
în ordine alfabetică
crt.
dosarelor de concurs
Subofițer specialist, la U.M.01829 Bucureşti, prevăzut cu gradul de plutonier major, gradul maxim care poate fi
acordat la chemarea/rechemarea în activitate:sergent major
1. Ciocodeică Gabriel
ADMIS
2. Cristică Gabriel
ADMIS
3. Gheorghiţă Mihai
ADMIS
4. Iancu Gabriela-Roxana
ADMIS
5. Măianu Marian
ADMIS
Candidata nu a prezentat adeverinţa eliberată
de Centrul Militar, care să ateste calitatea de
6. Mîţă Florentina
RESPINS
rezervist şi nici curriculum vitae, aşa cum a fost
solicitat prin anunţul de organizare a
concursului.
7. Mihalcea Cătălin
ADMIS
8. Turiac Cătălin
ADMIS
9. Voinea Georgian-Gabriel
ADMIS
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul/examenul
pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a două posturi vacante de execuţie prevăzute cu gradul
de plutonier, arma comunicaţii şi Informatică, din cadrul U.M. 01913 Borcea
Subofițer specialist, la U.M.01913 Borcea, prevăzut cu gradul de plutonier, gradul maxim care poate fi acordat la
chemarea/rechemarea în activitate:plutonier
1. Mărăgărit Constantin
ADMIS
2. Negreanu Aurel
ADMIS
3. Şerban Alexandra-Steluţa
ADMIS
Candidaţii care au optat pentru U.M. 01829 Bucureşti şi au fost declaraţi „ADMIS”, vor susţine examinarea
medicală, în perioada 09 - 11.01.2019, începând cu ora 07.15, la Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al
Ministerului Apărării Naţionale „Acad. Ştefan Milcu”-Bucureşti, conform planificării ce urmează să fie publicată pe pagina de
internet www.roaf.ro.
Candidaţii care au optat pentru U.M. 01913 Borcea şi au fost declaraţi „ADMIS”, vor susţine examinarea medicală,
în perioada 09 - 11.01.2019, începând cu ora 08.00, la sediul Institutului Naţional de Medecină Aeronautică şi Spaţială
„General doctor aviator Victor Atanasiu”-Bucureşti, conform planificării ce urmează să fie publicată pe pagina de internet
www.roaf.ro.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecției dosarelor de concurs pot formula contestaţie până la data de
14.12.2018, 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,
Popescu Răzvan-Traian (telefon: 021.319.40.00 interior 722).
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