ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01416 Slobozia

NECLASIFICAT
Exemplar unic

ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de
ajutor comandant piesă de artilerie (gradul sergent major) la U.M. 01416 Slobozia (2 funcţii)

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidatului

Bebu Marian Marius-Valentin
Bucur Sandu Gheorghe
Dode Mihail Costel
Gogoţ Dumitru Vasile-Valentin

Rezultat

Motivul respingerii

-

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

5.

Lazăr Nicolae Valentin

ADMIS

-

6.

Teodoru (Florea) Constantin
Monica-Cristina

ADMIS

-

RESPINS

Nu a fost depus
cazierul judiciar, în
original şi cartea de
identitate, în copie.

7.

Voinea-Igant Mihail Octavian

Observaţii

La fiecare probă eliminatorie
(examinare medicală, evaluare
psihologică
şi
evaluarea
nivelului de pregătire fizică)
sunteţi obligat să prezentaţi şi
LIVRETUL MILITAR,
în
original, din proprie iniţiativă.

Candidaţii declaraţi „ADMIS” se vor prezenta la Spitalul Militar Constanţa
(Bulevardul Mamaia nr. 96, localitatea Constanţa, telefon 0241.660.390), conform
planificării anexată. Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
- documente de identitate;
- adeverinţă tip de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
- formularul tip; va fi ridicat de către fiecare candidat, PERSONAL, de la sediul
U.M. 01416 Slobozia, Şoseaua Amara nr. 2, localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, în fiecare
zi lucrătoare, începând cu data de 29.06.2018, în intervalul orar: 0900 – 1500, cel mai
târziu în ziua lucrătoare precedentă celei în care candidaţii sunt programaţi să
efectueze examinarea medicală;
- alte precizări făcute de către Spitalul Militar, comunicate secretarului comisiei în
urma relaţionării cu acesta vor fi afişate la punctul de acces în U.M. 01416 Slobozia.
Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia
personalului militar în activitate, în sumă de 300 lei. Achitarea contravalorii taxei de
examinare medicală se va face la casieria spitalului în ziua examinării medicale.
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Candidaţii care provin din personal militar în activitate, trebuie să facă dovada calităţii
de militar activ, prezentând legitimaţia militară.
Candidaţii declaraţi „RESPINS” pot depune contestaţii la sediul U.M. 01416 Slobozia,
până la data de 28.06.2018 orele 16.00.

ATENŢIE!
Deoarece, până la această dată nu se cunosc cu exactitate zilele în care candidaţii care
participă la încadrarea funcţiilor vacante din unitatea noastră, vor fi planificaţi pentru
efectuarea evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică, vă rugăm să
urmăriţi anunţurile de la punctul de acces în unitate, pentru a fi în măsură să vă prezentaţi la
Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Constanţa (strada Fulgerului nr. 1, localitatea
Constanţa, judeţul Constanţa, telefon: 0341.453.614.) la data şi ora planificate unităţii
noastre.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE ACCES ÎN UNITATE
AL U.M. 01416 SLOBOZIA, ASTĂZI 27.06.2018, ORA 15.00
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