ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea militară 01028 Ghimbav

NECLASIFICAT
Exemplar unic

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de
Subofiţer specialist în comunicaţii şi informatică - administrator sisteme/reţele (grad plutonier major) la
U.M. 01028 Ghimbav (1 funcţie)

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele
candidatului
MAXIM Traian
VLAD-MIHAI
BOTORCU Aureliu
ELIZABETANARCISA
BÎGU Marcel
BIANCA-MIHAELA
BĂLAN Constantin
VIOREL-ADRIAN
MUŞAT AntoheAntonel NICOLETA

Rezultat

Motivul respingerii

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

Candidaţii declaraţi ADMIS se vor prezenta la Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov
(Strada Pieţii, nr. 9, loc. Braşov), în perioada de 10-11.07.2018 ora 07.30 pentru examinarea medicală.
Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
- documente de identitate;
- adeverinţă tip de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
- formularul tip, care va fi pus la dispoziţie de unitate;
- alte precizări făcute de către Spitalul Militar, comunicate secretarului comisiei în urma relaţionării
cu acesta:
* candidaţii declaraţi ADMIS, se vor prezenta la spital pentru examinarea medicală în perioada
menţionată, la ora 07.30 la laboratorul pentru analize medicale, „pe nemâncate”;
* adeverinţa tip de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice, să fie recentă (nu
mai mult de 30 zile);
* formularul tip, care va fi pus la dispoziţie de unitate, va fi completat cu datele personale de către
fiecare cabndidat;
* candidaţii care aparţin structurii M.Ap.N. vor avea asupra lor dosarul medical de la unitate cu
ultima fişă de examinare medicală.
Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar
în activitate, în sumă de 470,00 lei.
Candidaţii declaraţi RESPINS pot depune contestaţii la sediul U.M. U.M. 01028 Ghimbav, până la
data de 28.06.2018 orele 12.00 (nu este cazul).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL
AL U.M. 01028 Ghimbav, ASTĂZI 28.06.2018, ORA 12.00
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