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A N U N Ţ 

privind rezultatele testului scris la concursul/examenul pentru încadrarea, prin rechemare în 

activitate, a 2 (două) posturi vacante de execuţie prevăzute cu grade de subofiţeri, arma geniu, 

specialitatea militară geniu, din cadrul structurilor subordonate U.M. 01835 București 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

în ordine alfabetică 

Nota 

obţinută 

Menţiunea 

Admis/Respins/Absent 
Obs. 

Subofiţer specialist, grupa 2 întreţinere aerodrom, gradul plutonier major, la UM 01988 Bacău din    

UM 02015 Bacău, 1 funcţie (gradul maxim care poate fi acordat la rechemarea în activitate: plutonier 

major; iar gradul minim în rezervă pe care trebuie să-l dețină: sergent major) 

1. Norocel Ilie 9,10 Admis  

Subofiţer specialist, grupa 1 întreţinere aerodrom, gradul plutonier major, la UM 01962 Otopeni din 

UM 01961 Otopeni, 1 funcție (gradul maxim care poate fi acordat la rechemarea în activitate: plutonier 

major; iar gradul minim în rezervă pe care trebuie să-l dețină: sergent major) 

1. Coman Nicolae-Daniel 7,90 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. 
Dumitrescu Mihai-

Sorin 
9,70 Admis 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului scris pot formula contestaţie adresată preşedintelui 

comisiei de soluţionare a contestaţilor. Eventualele contestaţii privind rezultatul testului scris se depun 

în data de 15.01.2020, în intervalul orar 08
00

-15
00

, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact: 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor - Enache-Pavel Ion, secretar, telefon 021-319.40.00, 

int. 169. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la testul scris se afişează în data de 

16.01.2020, la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 17.01.2020, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro. 
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