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Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, 

privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin 

chemare/rechemare în activitate, 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 
 

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

 

Nr. 

crt. 

Gradul (după caz), numele şi 

prenumele candidatului* 

NOTA 

OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 

RESPINS/ 

ABSENT 

Obs. 

Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii 

(094)”, prevăzută cu gradul de „căpitan”, în Biroul documentații proiecte NSIP din Secția programul 

NATO de investiții în securitate (NSIP) la U.M. 02542 Focșani. 

1 NICULESCU Iorgu SILVIU-FLORIN 8,20 ADMIS  

Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii 

(094)”, prevăzută cu gradul de „căpitan”, în Biroul dirigenție construcții din Secție dirigenție lucrări la 

U.M. 02543 Iași. 

1 IORDACHI Constantin SERGIU-

MARIAN 

8,65 ADMIS  

Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii 

(094)”, prevăzută cu gradul de „căpitan”, în Biroul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din 

Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor la U.M. 02543 Iași. 

1 CRAIU Petrică ANDREI 9,10 ADMIS  

 

Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de instalaţii pentru construcţii (095)”:  

 

Nr. 

crt. 

Gradul (după caz), numele şi 

prenumele candidatului* 

NOTA 

OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 

RESPINS/ 

ABSENT 

Obs. 

Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de instalaţii pentru construcţii 

(095)”, prevăzută cu gradul de „căpitan”, în Biroul instalații din Secția proiectare la U.M. 02248 

București. 

1 MAREȘ Aurel IONUȚ-GEORGIAN 7,00 ADMIS  

 

Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale și 

agroozootehnice (096)”:  

 

Nr. 

crt. 

Gradul (după caz), numele şi 

prenumele candidatului* 

NOTA 

OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 

RESPINS/ 

ABSENT 

Obs. 

Ofiţer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale 

și agrozootehnice (096)”, prevăzută cu gradul de „căpitan”, în Biroul devize și planificare din Secția 

dirigenție lucrări la U.M. 02547 București. 

1 AVASILOAEI Petru IONUȚ-

GABRIEL 

7,75 ADMIS  
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Arma „topogeodezie (24)”, specialitatea militară „topogeodezie (027)”:  

 

Nr. 

crt. 

Gradul (după caz), numele şi 

prenumele candidatului* 

NOTA 

OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 

RESPINS/ 

ABSENT 

Obs. 

Ofiţer specialist arma „topogeodezie (24)”, specialitatea militară „topogeodezie (027)”, prevăzută cu 

gradul de „căpitan”, în Biroul lucrări topografice la U.M. 02543 Iași. 

1. ISCU Adrian ALINA-MARIA 8,60 ADMIS  

2. MACAROF Leonte PAUL 7,80 RESPINS  

3. MOISĂ Ion BOGDAN-GABRIEL 6,40 RESPINS  

4. SIMION Marcel DOINIȚA - ABSENT  

5. SOARE Valeriu IONUȚ 3,40 RESPINS  

 

* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la testul scris pot formula contestaţie în 

data de 04.06.2021, până la ora 12.00, conform art. 20 alin. (1) din „Instrucţiunile 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 și completările ulterioare. 

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02523 Bucureşti la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor. 

Datele de contact ale secretariatului comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor: telefon 021/3195858 interior 2256, sau la sediul U.M. 02523 Bucureşti, 

strada Drumul Taberei, nr.7 B, sector 6, Bucureşti.  


