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Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare 
la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor 

privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al 
subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării 
Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările 

ulterioare, astfel: 
 

OFIŢERI: 
Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)”: 

 
Nr. 
crt. 

Numele, prenumele tatălui şi 
prenumele candidatului/candidatei 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 
dosarului 

1. Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi 
fortificaţii (094)”, în Biroul coordonare execuție proiecte NSIP din Secția dirigenție lucrări la U.M. 
02444 Sibiu. 

1.  BENȚA Carolina-Maria 
ANDREEA-MARIA 

ADMIS - 

2.  CHIRIAC Emil GIGI-COSMIN ADMIS - 

3.  LĂȚEA Mihai-Nicușor PETRE-
BOGDAN 

ADMIS - 

4.  LUNGU George IONUȚ-IULIAN ADMIS - 

5.  TRIF Alexandru ALEXANDRA RESPINS 
Neîndeplinirea condiţiilor 

privind specializarea 
studiilor menționate în 

anunț 
 
Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale și 
agroozootehnice (096)”:  
 
Nr. 
crt. Numele, prenumele tatălui şi prenumele 

candidatului/candidatei 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor de 

concurs 

Motivul respingerii 
dosarului 

1. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, 
industriale și agrozootehnice (096)”, în Biroul planificare proiecte din Secția programul NATO de 
investiții în securitate (NSIP) la U.M. 02547 București. 

1.  NICHIFOR Adrian SEBASTIAN-
COSMIN 

ADMIS - 

2.  PETRACHE Gheorghe-Ionică 
DANIEL-FLORIN 

ADMIS - 

 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis” vor susține primul test eliminatoriu de 

aptitudine - evaluarea psihologică, în data de 04.11.2021 la sediile centrelor zonale de selecţie şi 
orientare, astfel: 

- începând cu ora 07:45 - C.Z.S.O. Breaza, adresa: str. Republicii nr. 75, oraş Breaza, jud. 
Prahova – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcție (U.M. 02547 Bucureşti); 
- începând cu ora 07:00 - C.Z.S.O. Alba-Iulia, adresa: B-dul Revoluţiei 1989 nr. 25A, 
municipiul Alba Iulia, jud. Alba – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcție (U.M. 02444 
Sibiu); 
 



2 din 2 

 

Numai candidații declarați „Admis” la evaluarea psihologică, participă la evaluarea nivelului 
de pregătire fizică care se desfășoară în aceeași dată 04.11.2021, la sediile centrelor zonale de 
selecţie şi orientare. 

Selecţia candidaţilor se va desfăşura pe parcursul unei zile de selecţie. 
 
Candidaţii nemulţumiţi pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare 

la concurs/examen până la data de 21.10.2021 ora 1500, conform art. 12 alin. (4) din Instrucţiunile 
privind chemarea/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al 
subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării 
Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările 
ulterioare, sub sancţiunea decăderii acest drept. 

Soluţionarea contestaţiilor la rezultatele verificării condiţiilor de participare la concurs/examen 
şi afişarea rezultatelor se va efectua până la data de 22.10.2021 ora 1500, conform art. 12 alin. (4) 
din aceleaşi Instrucţiuni. 

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul Unităţii Militare 02523 Bucureşti din strada 
Drumul Taberei nr. 7 B, sector 6, la secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 
021/3195858 interior 2256. 

 
 
 
 
 


