ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
cu planificarea la examinarea medicală a candidaților înscriși la concursul/examenul pentru
încadrarea, prin rechemare în activitate, a două posturi vacante de execuţie prevăzute cu grade de
subofiţeri, arma geniu, specialitatea militară geniu, din cadrul structurilor subordonate UM 01835
București
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului
în ordine alfabetică

Data și ora prezentării la
examinarea medicală

Loc de desfășurare examinare medicală

Obs.

Subofiţer specialist, grupa 2 întreţinere aerodrom, gradul plutonier major,
la UM 01988 Bacău din UM 02015 Bacău, 1 funcţie (gradul maxim care poate fi acordat la rechemarea în activitate:
plutonier major; iar gradul minim în rezervă pe care trebuie să-l dețină: sergent major)

1.

27.11.2019, începând cu
ora 07.00

Norocel Ilie

Sediul Centrului medical de diagnostic şi
tratament ambulatoriu al Ministerului
Apărării Naţionale „Acad. Ştefan Milcu” –
Bucureşti, str. Grigore Cobălcescu, nr. 26,
sector 1

-

Subofiţer specialist, grupa 1 întreţinere aerodrom, gradul plutonier major,
la UM 01962 Otopeni din UM 01961 Otopeni, 1 funcție (gradul maxim care poate fi acordat la rechemarea în activitate:
plutonier major; iar gradul minim în rezervă pe care trebuie să-l dețină: sergent major)

1.

Coman Nicolae-Daniel
27.11.2019, începând cu
ora 07.00

2.

Dumitrescu Mihai-Sorin

Sediul Centrului medical de diagnostic şi
tratament ambulatoriu al Ministerului
Apărării Naţionale „Acad. Ştefan Milcu” –
Bucureşti, str. Grigore Cobălcescu, nr. 26,
sector 1

-

Candidaţii vor avea asupra lor fişa de examinare medicală tip M.Ap.N., eliberată de UM 01835
Bucureşti, adeverinţa medicală eliberată de către medicul de familie şi cartea de identitate.
Costul examinării medicale (excepţie personalul militar în activitate) este de 150 lei.
Eventuale informaţii se pot solicita la secretarul comisiei de concurs: Enache-Pavel Ion, telefon:
021/319.40.00, int. 169.
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