ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul pentru încadrarea unei funcţii
vacante de execuţie prevăzute cu grad de ofițer, în domeniul Comunicaţii şi Informatică
Nr.
Rezultatul selecţiei
Numele şi prenumele candidatului
Motivul respingerii
crt.
dosarului de concurs
- pentru funcţia de ofiţer specialist, biroul dezvoltare proiecte IT pentru managementul resurselor şi instruirii la
U.M. 01829 Bucureşti, prevăzută cu gradul de căpitan. Gradul maxim care poate fi acordat la
chemarea/rechemarea în activitate: căpitan
Dosarul este incomplet – candidatul nu a
depus la dosar toate documentele solicitate
prin anunţ. Prin urmare, nu sunt îndeplinite
condiţiile generale şi specifice pentru
ocuparea postului scos la concurs, dosarul
1. Amarghioalei Ştefan
Respins
fiind declarat „Respins”, în conformitate cu
prevederile art.12, alin.(2) din Ordinul
ministrului
apărării
naţionale
nr.
M.124/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.
Studiile absolvite în cadrul Universităţii
„Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de
Matematică-Informatică, sunt în domeniul
Informatică, programul de studii
Informatică, cu durata de 3 ani, promoţia
2014.
Studiile corespunzătoare postului scos au
fost menţionate în anunţurile publicate în
Monitorul Oficial al României Partea a IIIa, la sediul unităţii şi pe site-ul Statului
Major al Forţelor Aeriene, în data de
27.09.2019 şi cu modificările publicate în
data de 30.09.2019, la sediul unităţii şi pe
site-ul Statului Major al Forţelor Aeriene şi
în data de 01.10.2019, în Monitorul Oficial
Partea a III-a.
Studiile de licenţă solicitate în
anunţurile publicate şi care se regăsesc în
2. Costea Daniela
Respins
Dispoziţia privind corespondenţa dintre
armele, serviciile şi specialităţile militare şi
specializările dobândite în urma finalizării
studiilor în unităţile şi instituţiile de
învăţământ acreditate din afara reţelei
Ministerului Apărării Naţionale, specifice
pentru arma Comunicaţii şi informatică –
serviciul tehnico-ingineresc ingineri, sunt
studii de licenţă cu durata de 4 ani (240
credite transferabile), candidatul absolvind
studii cu durata de 3 ani (180 credite
transferabile).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
stabileşte la art.150 alin.2 că Durata
studiilor de licenţă pentru învăţământul
universitar din domeniul ştiinţe inginereşti
este de 4 ani.
Prin urmare, studiile absolvite de
candidat nu se încadrează în domeniile
Statul Major al Forţelor Aeriene
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, Km. 10,5 OP. 18, CP. 23, Sectorul 1, Bucureşti, România

Tel. 021/319.40.00;  fax. 021-319.40.33;  e-mail: proff@roaf.ro

precizate pentru ocuparea postului scos la
concurs, dosarul fiind declarat „Respins”,
în conformitate cu prevederile art.12,
alin.(2) din Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
3.

Dima Costel-Cristian

Admis

4.

Panait Iulian

Admis

5.

Papa Marian

Respins

6.

Tucă Marian-Vasile

Respins

Studiile absolvite în cadrul Universităţii
din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Exacte,
sunt în domeniul Informatică, programul
de studii Informatică, cu durata de 3 ani,
promoţia 2012.
Studiile corespunzătoare postului scos au
fost menţionate în anunţurile publicate în
Monitorul Oficial al României Partea a IIIa, la sediul unităţii şi pe site-ul Statului
Major al Forţelor Aeriene, în data de
27.09.2019 şi cu modificările publicate în
data de 30.09.2019, la sediul unităţii şi pe
site-ul Statului Major al Forţelor Aeriene şi
în data de 01.10.2019, în Monitorul Oficial
Partea a III-a.
Studiile de licenţă solicitate în
anunţurile publicate şi care se regăsesc în
Dispoziţia privind corespondenţa dintre
armele, serviciile şi specialităţile militare şi
specializările dobândite în urma finalizării
studiilor în unităţile şi instituţiile de
învăţământ acreditate din afara reţelei
Ministerului Apărării Naţionale, specifice
pentru arma Comunicaţii şi informatică –
serviciul tehnico-ingineresc ingineri, sunt
studii de licenţă cu durata de 4 ani (240
credite transferabile), candidatul absolvind
studii cu durata de 3 ani (180 credite
transferabile).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
stabileşte la art.150 alin.2 că Durata
studiilor de licenţă pentru învăţământul
universitar din domeniul ştiinţe inginereşti
este de 4 ani.
Prin urmare, studiile absolvite de
candidat nu se încadrează în domeniile
precizate pentru ocuparea postului scos la
concurs, dosarul fiind declarat „Respins”,
în conformitate cu prevederile art.12,
alin.(2) din Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Studiile absolvite în cadrul Universităţii
din Piteşti, Facultatea de MatematicăInformatică, sunt în domeniul Informatică,
programul de studii Informatică, cu durata
de 3 ani, promoţia 2008.
Studiile corespunzătoare postului scos
au fost menţionate în anunţurile publicate în
Monitorul Oficial al României Partea a IIIa, la sediul unităţii şi pe site-ul Statului
Major al Forţelor Aeriene, în data de
27.09.2019 şi cu modificările publicate în
data de 30.09.2019, la sediul unităţii şi pe
site-ul Statului Major al Forţelor Aeriene şi
în data de 01.10.2019, în Monitorul Oficial
Partea a III-a.
Studiile de licenţă solicitate în

anunţurile publicate şi care se regăsesc în
Dispoziţia privind corespondenţa dintre
armele, serviciile şi specialităţile militare şi
specializările dobândite în urma finalizării
studiilor în unităţile şi instituţiile de
învăţământ acreditate din afara reţelei
Ministerului Apărării Naţionale, specifice
pentru arma Comunicaţii şi informatică –
serviciul tehnico-ingineresc ingineri, sunt
studii de licenţă cu durata de 4 ani (240
credite transferabile), candidatul absolvind
studii cu durata de 3 ani (180 credite
transferabile).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
stabileşte la art.150 alin.2 că Durata
studiilor de licenţă pentru învăţământul
universitar din domeniul ştiinţe inginereşti
este de 4 ani.
Prin urmare, studiile absolvite de
candidat nu se încadrează în domeniile
precizate pentru ocuparea postului scos la
concurs, dosarul fiind declarat „Respins”,
în conformitate cu prevederile art.12,
alin.(2) din Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis” vor susţine primul test eliminatoriu de
aptitudine – evaluarea psihologică, în perioada 29.10. – 31.10.2019, la sediul Centrului Zonal de Selecţie şi
Orientare Breaza (str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, jud. Prahova).
Numai candidaţii declaraţi „Admis” la evalurea psihologică, participă la evaluarea nivelului la
pregătirea fizică care se desfăşoară în acceaşi perioadă 29.10. – 31.10.2019, la sediul Centrului Zonal de
Selecţie şi Orientare Breaza (str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, jud. Prahova).
Planificarea candidaţilor la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, în vederea susţinerii
evaluării psihologice şi, ulterior, evaluarea nivelului de pregătire fizică, va fi stabilită şi comunicată prin
afişare la sediul U.M.01835 Bucureşti şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene
(www.roaf.ro), în perioada 23.10. – 24.10.2019.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultat, pot formula contestaţie în data de 17.10.2019, intervalul orar
07.30-15.30, 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, Fuioagă Radu, telefon: 021/319.40.00, interior 110.

