
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
Unitatea Militară 01835 

- Bucureşti - 

  

 

 

 

A N U N Ţ 

privind rezultatele testului scris 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 
 

Nota 

obţinută 

Menţiunea  

Admis/Respins/Absent 
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 6,70 Admis 

Stabilirea ierarhiei candidaţilor la 

concurs se face în ordinea strict 

descrescătoare a rezultatelor finale, 

cu luarea în considerare a 

rezultatelor obţinute în urma 

soluţionării eventualelor 

contestaţii, conform art. 21 din 

Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M. 124/2017 

2. Mihăilă Nicolae-Ovidiu 10,00 Admis 

3. Muscă Daniel-Mihai 9,70 Admis 

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. Hădărean Anca-Maria 7,30 Admis 
Stabilirea ierarhiei candidaţilor la 
concurs se face în ordinea strict 

descrescătoare a rezultatelor finale, 

cu luarea în considerare a 

rezultatelor obţinute în urma 

soluţionării eventualelor 

contestaţii, conform art. 21 din 

Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M. 124/2017 

2. Moldovan Ciprian-Petru 4,30 Respins 

3. Oltean Lucian 5,20 Respins 

4. Pantiş Adriana-Cristina 9,70 Admis 

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. Ispir Gabriel 4,60 Respins Stabilirea ierarhiei candidaţilor la 

concurs se face în ordinea strict 

descrescătoare a rezultatelor finale, 

cu luarea în considerare a 

rezultatelor obţinute în urma 

soluţionării eventualelor 

contestaţii, conform art. 21 din 

Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M. 124/2017 

2. Manole Cosmin-Nicuşor 5,20 Respins 

3. Negreanu Aurel - Absent 

4. Panait Ionuţ 6,10 Admis 

 

Contestaţii privind testul scris se adresează preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se depun 
în data de 06.02.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 10,5. 

Persoană de contact Enache-Pavel Ion, secretar, telefon 021-319.40.00 int. 169.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la testul scris se afişează în data de 07.02.2019, la sediul 
U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro. Rezultatele finale ale concursului se afişează în data 

de 08.02.2019, la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro. 


