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A N U N Ţ 

 

La anunțul apărut în data de 23.12.2021 privind organizarea concursului pentru încadrarea unui 

post vacant de personal civil contractual de expert gradul I, birou achiziții reparații tehnică 

comunicații și informatică, radiolocație și rachete sol-aer, serviciu management achiziții program 

major forțe aeriene, structuri de sprijin decizional la Unitatea Militară 01836 Otopeni, se face 

următoarea rectificare: 

-în loc de: 

          “Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post pentru ocuparea postului  vacant de expert 

gradul I, birou achiziții reparații tehnică comunicații și informatică, radiolocație și rachete sol-aer, 

serviciu management achiziții program major forțe aeriene, structuri de sprijin decizional din 

U.M.01836 Otopeni: 

 

 absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul economic; 

 vechime în muncă 6 ani și 6 luni; 

 vechime în specialitatea sudiilor 3 ani; 

 experiență minim 1 an în domeniul achizițiilor publice, contractări; 

 curs de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor publice, acreditat de 

Autoritatea Națională pentru Calificări; 

 cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook - 

nivel avansat); 

 nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în 

care va fi  declarată „admisă”; 

 apt medical; 

 capacitate de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.” 

 

-se va citi: 

          „Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post pentru ocuparea postului  vacant de expert 

gradul I, birou achiziții reparații tehnică comunicații și informatică, radiolocație și rachete sol-aer, 

serviciu management achiziții program major forțe aeriene, structuri de sprijin decizional din 

U.M.01836 Otopeni: 

 

 absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul economic; 

 vechime în muncă 6 ani și 6 luni; 

 vechime în specialitatea sudiilor 3 ani; 

 curs de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor publice, acreditat de 

Autoritatea Națională pentru Calificări; 

 cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook - 

nivel avansat); 

 nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în 

care va fi  declarată „admisă”; 

 apt medical; 

 capacitate de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.” 
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