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Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5,     

Sector 1, Municipiul Bucureşti, a organizat următoarele examene pentru promovare în grade 

profesionale imediat superioare, astfel: 

1. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. II”;  

            Participant la examen: p.c.c. Cozmovici Cristina; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 92 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

2. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. II”;  

            Participant la examen: p.c.c. Croitoru Elena-Mihaela; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 88 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

3. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. I”;  

            Participant la examen: p.c.c. Gheorghiu Doiniţa; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 88 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

4. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. II”;  

            Participant la examen: p.c.c. Moraru Antonela; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 87 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

5. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. II”;  

            Participant la examen: p.c.c. Pîrlogea Ecaterina; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 70 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

6. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. II”;  

            Participant la examen: p.c.c. Roşu Mariana; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 89 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

7. Postul pentru care s-a organizat examenul: ,,expert gr. II”;  

            Participant la examen: p.c.c. Vlaicu Ileana; 

Rezultatul examenului: candidata a obţinut 87 de puncte şi a fost declarată ,,admisă”. 

 

Data până la care se pot contesta rezultatele examenelor: 28.01.2019. 

Contestaţiile se pot depune la secretarul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, la sediul 

U.M. 01835 Bucureşti, pavilionul B, etajul 1, camera 27, telefon 0326. 
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