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A N U N Ţ 
 

Având în vedere faptul că zilele de 27.12.2019 şi 03.01.2020 au fost stabilite de Guvernul României ca 
zile libere, Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, anunță amânarea etapei de 

selecție a  dosarelor pentru concursul organizat în vederea încadrării unui post vacant de execuție de personal 

civil contractual de economist gradul I, birou drepturi bănești (salarizare) și decontări, modulul financiar-

contabil al UM 01836 Otopeni, astfel: 
Din datele: 

- 08.01.2020, până la ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor; 

- Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 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 10.01.2020 ora 

15.00. 
- Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 13.01.2020 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 contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs 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 14.01.2020 până la ora 15.00.     
În datele: 

- 10.01.2020, până la ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor; 

- Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 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 13.01.2020 ora 

15.00. 
- Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 14.01.2020 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 contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs 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 15.01.2020 până la ora 15.00.     
 
               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. 

 

 


