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 ROMÂNIA                                                                        

   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

UNITATEA MILITARĂ 01835 BUCUREŞTI                      
               

                                                
ANUNŢ 

cu planificarea la evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică a candidaților înscriși 

la concursul/examenul pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a 7 (şapte) funcţii 

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

din cadrul structurilor subordonate UM 01835 București 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

în ordine alfabetică 

Data și ora 

prezentării la 

evaluarea 

psihologică și 

evaluarea nivelului 

de pregătire fizică 

Locul de desfășurare a evaluării psihologice și 

evaluării nivelului de pregătire fizică 
Obs. 

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 18.11.2019, 07.30 
Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza - sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 

Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova 
- 

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 

2. 
BRAN CONSTANTIN-

CĂTĂLIN 
18.11.2019, 07.30 

Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza - sediul 
Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 

Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova 
- 

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 

3. PARASCHIV ANTON 18.11.2019, 07.30 
Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza - sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 
Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova 

- 

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 

4. BÎRSAN EMERIC MIHAIL 
19.11.2019. 07.30 

Centrul zonal de selecţie şi orientare Constanţa - 
str. Fulgerului nr.1, municipiul Constanţa, judeţul 

Constanţa  

- 

5. PANAIT ADRIAN-NICU - 

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 

6. MANDEŞ LUCIAN 
18.11.2019, 07.30 

Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza - sediul 
Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 

Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova 

- 

7. ILIESCU NICOLAE - 

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 

8. TIRON IONUŢ 18.11.2019, 07.30 
Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza - sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 

Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova 
- 

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 

9. VÂJÂIAC IONEL ADRIAN 

18.11.2019, 07.30 
Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza - sediul 

Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 
Breaza, str. Republicii, nr. 75, judeţul Prahova 

- 

10. MARIN SILVIU - 

11. CĂNCIU FLORIN - 
 

Candidaţii se vor prezenta la Centrele zonale de selecţie şi orientare, în zilele şi la orele stabilite, în 

vederea susţinerii testelor elimininatorii de aptitudini (evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de 
pregătire fizică).  

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. 
 


