ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele examinării medicale şi planificarea la evaluarea psihologică şi evaluarea
nivelului de pregătire fizică a candidaţilor înscrişi la concursul pentru încadrarea, prin
chemare/rechemare în activitate, a unui post vacant de execuţie, prevăzut cu grad de ofiţer,
specialitatea Relaţii publice, din cadrul U.M. 01853 Capu Midia
Rezultat
Data prezentării la evaluarea
examinare
psihologică şi evaluarea
Observaţii
medicală
nivelului de pregătire fizică
Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prevăzută cu gradul de căpitan, gradul maxim care poate fi acordat la
chemarea/rechemarea în activitate: căpitan
1. Ispas Antonia Carmina
APT
18.03.2019, ora 18:00

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului
în ordine alfabetică

2.
3.

Medrea Gabriela Anca
Vodă Vasilica Violeta

APT
APT

18.03.2019, ora 18:00
18.03.2019, ora 18:00

-

Candidaţii declaraţi „APT” la examinarea medicală se vor prezenta la Centrul zonal de selecţie şi orientare
Constanţa (str. Fulgerului, nr.1, mun. Constanţa, jud. Constanţa), în data de 18.03.2019, la ora 18:00, pentru efectuarea
instructajului privind participarea la selecţie. În data de 19.03.2019, începând cu ora 07:30, candidaţii vor susţine
evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică. Aceştia vor avea asupra lor cartea de identitate,
instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră), echipament sportiv, apă şi mâncare.
Candidaţilor nu li se asigură cazare şi masă.
Eventuale informaţii se pot solicita la secretarul comisiei de concurs – Ungureanu Iuliana (telefon:
021/319.40.00 interior 526).
Preşedintele comisiei de concurs,
Col.
NEAMU IONUŢ
Membrul comisiei,
Mr.
ROMAN ALEXANDRU
Membrul comisiei,
Cpt.
PURCEA DUMITRU-IULIAN
Secretarul comisiei de concurs,
Cpt.
IULIANA UNGUREANU

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01835 BUCUREŞTI,
ASTĂZI _______________, ORA ______
SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL
...............
...........................................................................
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