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ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01835 

- Bucureşti - 

 

 
       

 

ANUNŢ 
cu rezultatele obţinute la testul scris organizat în data de 26.02.2019, în vederea încadrării, prin 

chemare/rechemare în activitate, a unor posturi vacante de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri din U.M. 

02015 Bacău şi U.M. 01829 Bucureşti, specialitatea militară „Resurse umane” 
 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

NOTA 

OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 

RESPINS/ 

ABSENT 

             

Obs. 

Ofiţer de stat major, A1 Personal şi mobilizare,  la U.M. 01829 Bucureşti prevăzută cu gradul de maior, gradul 

maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan 

1.  Dragomir Laura Ioana 8,60 ADMIS 

- departajarea pe baza mediei 
generale de absolvire a studiilor 

obligatorii corespunzătoare funcţiei 

vacante 9,15, conform art. 19 alin. 

(6) din Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M.124/2017 

2.  Raduslav Cosmin-Andrei 8,60 ADMIS 

- departajarea pe baza mediei 

generale de absolvire a studiilor 

obligatorii corespunzătoare funcţiei 

vacante 8,94, conform art. 19 alin. 

(6) din Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M.124/2017 

3.  Ilaş Vasile 7,20 ADMIS  

4.  Popa Cornelius-Mircea 6,20 ADMIS  

5.  Stancu Horia-Dan 6,00 ADMIS  

6.  Mustăţea Laura 5,80 RESPINS  

7.  Simion Doiniţa 5,00 RESPINS  

8.  Damian Rareş-Robert 4,80 RESPINS  

9.  Croitoru Cristina 4,60 RESPINS  

10.  Kungl Cristina-Mirela 4,20 RESPINS  

11.  Harcan Ioana-Lucia 3,60 RESPINS  

12.  Muşat Alexandru-Bogdan 2,60 RESPINS  

13.  Păun Ionela 2,60 RESPINS  

Ofiţer de stat major, birou evidenţă personal,  la U.M. 02015 Bacău prevăzută cu gradul de locotenent-

comandor/maior, gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent 

1.  Ionescu Gheorghe 5,00 RESPINS  

2.  Radu Silvius 4,00 RESPINS  

3.  Lovin Ionela-Gianina 3,60 RESPINS  

 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului scris pot formula contestaţie adresată preşedintelui 

comisiei de soluţionare, în data de 28.02.2019, intervalul orar 07.30-15.00, conform art. 20 alin. (1) 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 Ministrului Apărării Naţionale”, 

aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare. Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul testului scris se afişează în data de 
01.03.2019, la sediul U.M.01835 Bucureşti şi pe site-ul www.roaf.ro. 

Rezultatul final al examenului se afişează în data de 04.03.2019, la sediul U.M.01835 Bucureşti şi pe 

site-ul www.roaf.ro şi nu se contestă. 
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.01835 Bucurerşti, la secretarul Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, Bulumac Andreea, telefon: 021.319.40.00, interior 281.  
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