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A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, anunță amânarea concursului pentru 

încadrarea unui post vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gradul I, modulul contabil șef al UM 

01919 Otopeni, studii superioare cu licenţă în domeniul economic, 5 ani vechime în muncă, 3 ani vechime în specialitatea 
studiilor, din datele: 

 22.01.2019, începând cu ora 12.00 – proba scrisă 

 29.01.2019, începând cu ora 12.00 – interviu 

În datele: 

 28.01.2019, începând cu ora 12.00 – proba scrisă 

 01.02.2019, începând cu ora 12.00 – interviu 

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

           1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data 

de 28.01.2019 începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul 
Ilfov şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 29.01.2019 până la ora 15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, 

localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 30.01.2019, intervalul orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 021.350.61.33 int. 229, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01836, Strada 

Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov şi pe pagina de internet, în data de 31.01.2019 până la ora 15.00. 

 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, în data 

de 01.02.2019 începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov şi 

pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 04.02.2019 ora 15.00; 
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, 

localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 05.02.2019 , intervalul orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 021.350.61.33 int. 229, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 

1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 06.02.2019 ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 
Judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 07.02.2019. 

 

NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, 

telefon contact 021.350.61.33 int. 229. 

 


