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R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01835 Bucureşti                      
 

  

A N U N Ţ 
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul organizat pentru, încadrarea a 7 (şapte) 

funcţii vacante de execuţie prevăzute cu grad de subofiţer, arma Auto, specialitatea militară Auto, prin 

chemare/rechemare în activitate  
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului 

în ordine alfabetică 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 
Motivul respingerii 

Subofiţer specialist la grupa transport materiale din cadrul U.M. 01895 Chitila, jud. Ilfov,  funcţie prevăzută cu 

gradul de plutonier. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: Sergent 

1. JUPOIU COSMIN-NICOLAE Admis - 

2. STĂNESCU MITICĂ Respins 
- Candidatul nu este absolvent de studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat, profil tehnic  

3. TĂNĂSOIU FLORIN VALENTIN Respins 

- Dosar incomplet (candidatul nu a depus livretul 

militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar 

zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de 

rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare, 

ori legitimaţia militară); 

- Candidatul nu este absolvent de studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat, profil tehnic 

Subofiţer specialist la grupa transport personal din cadrul U.M. 01895 Chitila, jud. Ilfov,  funcţie prevăzută cu 

gradul de plutonier. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: Sergent 

4. BRAN CONSTANTIN-CĂTĂLIN Admis - 

Subofiţer specialist în cadrul U.M. 01782 Bucşani, jud. Giurgiu, funcţie prevăzută cu gradul de plutonier. Gradul 

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

5. PARASCHIV ANTON Admis - 

Subofiţer specialist în cadrul U.M. 01798 Adâncata, jud. Ialomiţa, funcţie prevăzută cu gradul de plutonier. Gradul 

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

6. BÎRSAN EMERIC MIHAIL Admis - 

7. PANAIT ADRIAN-NICU Admis - 

Subofiţer specialist în cadrul U.M. 01916 Ciorogârla, jud. Giurgiu,  funcţie prevăzută cu gradul de plutonier. Gradul 

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

8. ILIESCU NICOLAE Admis - 

9. MANDEŞ LUCIAN Admis - 

Subofiţer specialist la modulul logistic din cadrul U.M. 01877 Pantelimon, jud. Ilfov,  funcţie prevăzută cu gradul de 

plutonier. Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: Plutonier 

10. TIRON IONUŢ Admis - 

Subofiţer specialist în cadrul U.M. 01877 Pantelimon, jud. Ilfov,  funcţie prevăzută cu gradul de plutonier. Gradul 

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

11. CĂNCIU FLORIN Admis - 

12. MARIN SILVIU Admis - 

13. PODEANU BOGDAN-FLORIN Respins 
- Candidatul nu este absolvent de studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat, profil tehnic  

14. VÂJÂIAC IONEL ADRIAN Admis - 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor, pot formula contestaţie până la data de 

07.11.2019, în intervalul orar 07
30

-14
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 (publicat 

în: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017).  

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor - Minculescu Laurenţiu (telefon 021-319.40.00 int. 415). 


