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UNITATEA MILITARĂ 01919 OTOPENI 

 

 

 

A N U N Ţ 
 

cu rezultatele finale ale concursurilor pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual 

din Unitatea Militară 01919 Otopeni: 

 

 Pentru postul de muncitor calificat I (îmbuteliator fluide sub presiune) în cadrul formaţiei 

prelucrări mecanice din atelierul fabricaţii şi lucrări speciale (locația Otopeni) a U.M. 01919: 

 

Nr.  

crt.  

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctaj proba 

practică 

Punctaj interviu Punctaj final al 

concursului 

Admis/ 

Respins 

1. BĂLAN Gheorghe 95 87,66 91,33 Admis 

 Pentru postul de tehnician debutant în cadrul formaţiei celulă-motor, din atelierul fabricaţie 

avion fără pilot la secţia reparaţii şi lucrări complexe aeronave (locaţia Otopeni): 

 

Nr.  

crt.  

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctaj proba 

practică 
Punctaj interviu 

Punctaj final 

al concursului 

Admis/ 

Respins 

1. 
STRUGARU 

Constantin Cristian 
74 94,33 84,16 Admis 

2. HAPĂU Mihai Cristian 51 79,33 65,16 Respins 

       

      Data 23.09.2019 ora 13
00 

         Candidații declarați „admiși” sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum                   

15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data afișării prezentului anunț, potrivit prevederilor art. 40 

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs 

poate solicita, până la data de 30.09.2021 ora 14
00

, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate 

depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor 

art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul U.M. 01919 Otopeni, 

str. Zborului, nr.1, localitatea Otopeni, jud. Ilfov persoană de contact Cristian GROZĂVESCU, telefon 

0213506133 int.534.  

 


