
 

 

UNITATEA MILITARĂ 01802 MOARA VLĂSIEI 

Drumul Armatei nr. 15, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, România 

Tel. 021/315.98.95; 021/ 315.98.96, int. 322  fax. 021-352.10.18;  e-mail: um01802.transfer@roaf.ro 
 

1 din 1 

 

 

A N U N Ţ 

 

 

 

 

  Unitatea Militară 01802 cu sediul în MOARA VLĂSIEI, jud ILFOV a organizat examen pentru 

promovarea în grad sau treaptă profesională imediat superioară, astfel: 

Posturile pentru care s-a organizat examenul: 

1. Analist (programator) tr. I, Formaţiunea suport tehnic LAN/WAN, Subcentru 

operaţional de coordonare şi control al comunicaţiilor; 

Participant la examen: ANTON Roxana-Maria; 

Rezultatul examenului: Candidatul a obţinut 91 puncte şi a fost declarat „ADMIS”; 

Data până la care se poate contesta rezultatul examenului : 20.03.2020. 

2. Muncitor calificat tr. III (bucătar), popotă,  Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei; 

Participant la examen: BAHNĂ Adrian;  

Rezultatul examenului: Candidatul a obţinut 100 puncte şi a fost declarat „ADMIS”; 

Data până la care se poate contesta rezultatul examenului : 20.03.2020. 

3. Muncitor calificat tr. I (ospătar), popotă,  Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei; 

Participant la examen: GEORGESCU  Mariana; 

Rezultatul examenului: Candidatul a obţinut 100 puncte şi a fost declarat „ADMIS”; 

Data până la care se poate contesta rezultatul examenului: 20.03.2020. 

4. Muncitor calificat tr. I (instalator apă-canal), Formaţiunea de cazarmare (valabilă 

pentru cazarma 2770, 2975), Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei; 

Participant la examen: MIHALACHE Dumitru; 

Rezultatul examenului: Candidatul a obţinut 100 puncte şi a fost declarat „ADMIS”; 

Data până la care se poate contesta rezultatul examenului: 20.03.2020. 

5.  Economist gr. specialist IA,   Birou salarizare, Structuri de sprijin decizional şi 

asistenţă; 

Participant la examen: NICOLAU Carmen-Mirela; 

Rezultatul examenului: Candidatul a obţinut 100 puncte şi a fost declarat „ADMIS”; 

Data până la care se poate contesta rezultatul examenului : 20.03.2020. 

6. Muncitor calificat tr. III (electrician), tura 1 Instalaţii aferente, Formaţiune instalaţii 

aferente, Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei; 

Participant la examen: POPESCU Gabriel-Alexandru; 

Rezultatul examenului: Candidatul a obţinut 100 puncte şi a fost declarat „ADMIS”; 

Data până la care se poate contesta rezultatul examenului : 20.03.2020. 

Contestaţiile se depun la secretarii comisiilor de examinare la sediul Unităţii Militare 01802 Moara 

Vlăsiei, telefon 1009-340/322. 
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