
                   

  ANUNŢ 
privind organizarea concursului de promovare a 4 (patru) funcţii de execuţie, personal 

civil contractual  

 

Posturile pentru care se organizează concursul sunt: 

     - personal civil contractual economist debutant, II-IA, specialist IA, studii 

superioare, contabilitate, structura financiar contabilă  a U.M. 01940 Boboc; 

     - personal civil contractual expert debutant, III-I, studii superioare, birou proiectare 

curriculum politici educaţionale, structura management educaţional,  a U.M. 01940 Boboc; 

     - personal civil contractual expert debutant, III-I, studii superioare, compartiment 

planificare şi asigurare logistică, structura logistică,  a U.M. 01940 Boboc; 

     - personal civil contractual informatician debutant, III-I, studii superioare de scurtă 

durată, laborator informatică, catedra de pregătire tehnico-ştiinţifică,  a U.M. 01940 Boboc; 

 

Principalele cerinţe ale posturilor sunt desfăşurarea activităţilor specifice compartimentelor 

specificate. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

  cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare 

organizatoare; 

 copii legalizate ale documentelor de studii; 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.06.2017 , ora 15.00. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, comuna 

Cochirleanca, judeţul Buzău, persoană de contact lt. col. Marius LUPU, telefon 0238.719.135,  

int. 214.  

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:  

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza unui certificat 

medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, împreună cu Ministerul Sănătăţii; 
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru 

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:  

1.-Studii: 

-  Studii studii superioare ( în domeniile de activitate). 

2. - 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”; 

3.- cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office - nivel bun; 

4.- spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă 

la stres.  

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

 
1. PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, comuna 

Cochirleanca, judeţul Buzău, în data de 26.06.2017, ora  10.00; 
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.06.2017 la sediul U.M. 01940 Boboc, 

localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 
http://www.smmmsfa.ro; 



NECLASIFICAT 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene 
sat Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, România 

Tel. 0238/719.135;  fax. 0238-72.76.74;  e-mail: smmmsfa@yahoo.com 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01940 

Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău în data de 26.06.2017 până la ora 

15.45. 

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

01940 Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 

http://www.smmmsfa.ro, în data de 26.06.2017. 

 
 
 

2. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, comuna 
Cochirleanca, judeţul Buzău în data de 27.06.2017, ora 10.00; 

 Rezultatul la interviu se afişează în data de 27.06.2017 la sediul U.M. 01940 Boboc, 
localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 
http://www.smmmsfa.ro; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01940, 

localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău în data de 27.06.2017 până la ora 15.45; 

persoana de contact lt.col.Lupu Marius, secretar, telefon 0238.719.135,  int. 214. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 

01940, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 

http://www.smmmsfa.ro, în data de 27.06.2017. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, 

comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet http://www.smmmsfa.ro, în data de 

27.06.2017. 

 
 


