
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
Unitatea Militară 01835 

- Bucureşti - 

  

 

 

A N U N Ţ 

cu rezultatele la examinarea medicală şi planificarea la evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică a  

candidaţilor înscrişi la concursul/examenul pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a 3 posturi 

vacante de execuţie prevăzute cu grade de subofiţeri, arma Geniu, din cadrul structurilor subordonate U.M. 01835 

Bucureşti 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 
în ordine alfabetică 

Rezultatul la 

examinarea 

medicală 

Data, ora şi locul de desfăşurare a 

evaluării psihologice şi evaluării nivelului 

de pregătire fizică 

Obs. 

Subofițer specialist, gradul plutonier major (locaţia Bacău, jud. Bacău),  la U.M. 01814 Moara Vlăsiei, jud.Ilfov  

 1 funcţie (gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate:sergent major) 

1. Bârsan Emeric-Mihail Apt 

22.01.2019, ora 07.30, la Centrul zonal de 

selecţie şi orientare Breaza – sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie 

Cantemir” – Breaza, str. Republicii, nr.75, 
judeţul Prahova 

- 

2. Chiriac Alexandru-Victoraş Neprezentat - - 

3. Cîrlan Constantin-Vlăduţ Apt 
22.01.2019, ora 07.30, la Centrul zonal de 

selecţie şi orientare Breaza – sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie 

Cantemir” – Breaza, str. Republicii, nr.75, 

judeţul Prahova 

- 

4. Mihăilă Nicolae-Ovidiu Apt - 

5. Muscă Daniel-Mihai Apt - 

Admis 

conform 

adeverinţei nr. 

A 3070 din 

14.11.2018 

   Subofițer specialist, gradul plutonier major (locaţia Câmpia Turzii, jud. Cluj), la U.M. 01814 Moara Vlăsiei, jud. 

Ilfov - 1 funcţie (gradul  maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate:plutonier major) 

1. Dascălu Elvis-Gabriel Apt 
22.01.2019, ora 07.30, la Centrul zonal de 

selecţie şi orientare Breaza – sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie 

Cantemir” – Breaza, str. Republicii, nr.75, 

judeţul Prahova 

- 

2. Hădărean Anca-Maria Apt - 

3. Moldovan Ciprian-Petru Apt - 

4. Oltean Lucian Apt - 

5. Pantiş Adriana-Cristina Apt - 

Subofițer specialist, gradul plutonier, la U.M. 01913 Borcea, jud.Călăraşi – 

1 funcţie (gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate:plutonier) 

1. Buliga Florina-Gabriela Apt 

22.01.2019, ora 07.30, la Centrul  zonal de 

selecţie şi orientare Constanţa – str. 

Fulgerului nr. 1, municipiul Constanţa, 

judeţul Constanţa 

- 

2. Cristea Constantin Inapt - - 

3. Duca Cătălina Neprezentată - - 

4. Ispir Gabriel Apt - 

Admis 

conform 

adeverinţei nr. 

A 3084 din 
13.11.2018 

5. Lupu Alexandru-Robert Apt 
22.01.2019, ora 07.30, la Centrul  zonal de 

selecţie şi orientare Constanţa – str. 

Fulgerului nr. 1, municipiul Constanţa, 

judeţul Constanţa 

- 

6. Manole Cosmin-Nicuşor Apt - 

7. Negreanu Aurel Apt - 

Admis 

conform 

adeverinţei nr. 

A 3085 din 

13.11.2018 



Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 
în ordine alfabetică 

Rezultatul la 

examinarea 

medicală 

Data, ora şi locul de desfăşurare a 

evaluării psihologice şi evaluării nivelului 

de pregătire fizică 

Obs. 

8. Panait Ionuţ Apt - 

Admis 

conform 

adeverinţei nr. 
A 3086 din 

13.11.2018 

9. Vasile Radu-Ion Apt 
22.01.2019, ora 07.30, la Centrul  zonal de 

selecţie şi orientare Constanţa – str. 

Fulgerului nr. 1, municipiul Constanţa, 

judeţul Constanţa 

- 

10. Voicu Daniel-Ionuţ Apt - 

 

Candidaţii declaraţi “Apt” la examinarea medicală se vor prezenta la Centrele zonale de selecţie şi orientare, în zilele 

şi la orele stabilite, în vederea susţinerii testelor eliminatorii de aptitudini (evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de 

pregătire fizică).  

Candidaţii selecţionaţi pentru Centrul zonal de selecţie şi orientare Constanţa se vor prezenta la această instituţie în 

data de 21.01.2019, orele 18.00, pentru efectuarea instructajului privind participarea la activitatea de selecţie. 

Selecţia candidaţilor se va desfăşura pe parcursul unei singure zile de selecţie.  

Candidaţii 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. 


