ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele obţinute de candidaţi la testele eliminatorii de aptitudini la concursul
pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a două funcţii vacante de execuţie
prevăzute cu grad de ofiţer, specialitatea Relaţii publice
Numele şi prenumele
Rezultat
Rezultate
Rezultate evaluarea
candidatului
examinare
evaluare
nivelului de
Observaţii
în ordine alfabetică
medicală
psihologică
pregătire fizică
Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice la U.M. 01853 Capu Midia (garnizoana Constanţa), funcţie prevăzută cu
gradul de căpitan. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan
1. Hristodorof C.D. Crina-Maria
APT
ADMIS
RESPINS
-

Nr.
crt.

2.

Ispas V. Antonia-Carmina

APT

ADMIS

RESPINS

-

3. Medrea L. Gabriela-Anca
APT
ADMIS
RESPINS
Ofiţer cu relaţiile publice la U.M. 01912 Borcea (garnizoana Feteşti), funcţie prevăzută cu gradul de locotenentcomandor/maior. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenentcomandor/maior
1. Gîta A. Iuliana-Andreea
APT
ADMIS
ADMIS
2.

Tărlungeanu D. Denisa-Georgiana

APT

ADMIS

ADMIS

3.

Vodă I. Vasilica-Violeta

APT

ADMIS

RESPINS

4.

Vîrşan G. Alina-Georgiana

-

-

-

Candidaţii care sunt „apţi” şi au fost „admişi” la testele eliminatorii de aptitudini vor susţine
testul scris, în data de 17.12.2018, ora 12.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti, şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti.
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului scris, la locul de desfăşurare a acestuia, se
efectuează cu 30 de minute înainte de ora planificată pentru începerea probei, în vederea îndeplinirii
formalităţilor necesare pentru asigurarea accesului. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de
identitate şi pix sau stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră. Nu sunt admise instrumente de scris
de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea.
Eventuale informaţii se pot solicita la secretarul comisiei de concurs – Minculescu Laurenţiu
(telefon: 021/319.40.00 interior 415).
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