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            Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, a organizat examene pentru promovarea a 5 persoane încadrate pe 

funcţie de personal civil contractual prevăzută cu studii medii, în funcţie prevăzută cu nivel de 

studii superior, astfel: 

1. Funcţiile pentru care s-au organizat examenele: expert gr. III la Biroul planificare, 

programare program major forţe aeriene; expert gr. III la Biroul transporturi terestre; expert gr. III 

la Secţia certificare personal aeronautic; expert gr. III la Biroul instrucţie de comandament şi 

expert gr. III la Biroul monitorizare activităţi, expertizare documente şi D.C.. 

2. Participanţi la examene: referentul de la Biroul planificare, programare program major forţe 

aeriene; analistul (programator) ajutor de la Biroul transporturi terestre; referentul de la Secţia 

licenţiere personal aeronautic, referentul de la Biroul instrucţie de comandament şi referentul de la 

Biroul monitorizare activităţi şi documente clasificate. 

3. Rezultatele examenelor: referentul de la Biroul planificare, programare program major forţe 

aeriene a obţinut 89 de puncte şi a fost declarat  “ADMIS”, analistul (programator) ajutor de la 

Biroul transporturi terestre a obţinut 100 de puncte şi a fost declarat  “ADMIS”, referentul de la 

Secţia licenţiere personal aeronautic a obţinut 90 de puncte şi a fost declarat  “ADMIS”, referentul 

de la Biroul instrucţie de comandament a obţinut 100 de puncte şi a fost declarat  “ADMIS”, 

referentul de la Biroul monitorizare activităţi şi documente clasificate a obţinut 100 de puncte şi a 

fost declarat  “ADMIS”. 

4. Data până la care se pot contesta rezultatele examenelor: 17.11.2021. 

Contestaţiile se depun la secretarul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti, pavilionul B, etajul 1, camera 27, telefon 0316. 

 

 


