ANUNŢ
U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a
postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate debutant)
din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
Principalele cerințe ale postului sunt: studii superioare în domeniul Instalații în
construcții.
Nu se cere vechime în specialitate.
Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de candidat sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată șefului unității militare;
- curriculum vitae;
- certificat de cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că persoana care dorește să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care
candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă până la data
desfășurării primei probe a concursului;
- copia și originalul actului de identitate, sau orice document care atestă identitatea, după caz;
- copii și originalul documentelor de studii;
- copii și original documente de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale;
copie și original carte de muncă sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni înainte de data derulării concursului , de către medicul de familie sau de către unități sanitare
abilitate;
- acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informațiile clasificate, sau a certificatului de securitate corespunzător
fișei postului.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului 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 adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
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 postului sunt:
1. Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul instalații în construcții;
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. Limba engleză - nivel satisfăcător;
4. Cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office - nivel bun;
5.Abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi
sinteză, rezistenţă la stres.
6. Nu se cere vechime în specialitate.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII
DATA/ORA
CONTACT
crt.
17.05.2021-28.05.2021
Depunerea dosarelor
0213516540
1.
Intervalul orar
de concurs
/104
07,00-15,00
31.05.2021
2.
Selecţia dosarelor de concurs
Intervalul orar 08.0010.00
Afişarea rezultatelor selecţiei
31.05.2021
3.
dosarelor de concurs
Până la 15,00
Depunerea eventualelor contestaţii
02.06.2021
0213516540
4.
cu privire la rezultatul selecţiei
Intervalul orar
/104
dosarelor de concurs
07,00-14,00
Soluţionarea eventualelor
contestaţii cu privire la rezultatul
02.06.2021
5.
selecţiei dosarelor de concurs şi
Până la ora 15,00
afişarea rezultatelor
03.06.2021
Desfăşurarea primei probe
0213516540
6.
Intervalul orar 10.00din concurs, proba scrisă
/104
13.00
Corectarea şi afişarea rezultatelor
03.06.2021
7.
probei scrise
Până la ora 15,00
04.06.2021
Depunerea eventualelor contestaţii
0213516540
8.
Intervalul orar 07,00cu privire la rezultatul probei scrise
/104
14,00
Soluţionarea eventualelor
04.06.2021
9.
contestaţii cu privire la rezultatul
Până la ora 15,00
probei scrise şi afişarea rezultatelor
07.06.2021
Desfăşurarea probelor
0213516540
10.
Intervalul orar 10.00 practice+interviu
/104
13.00
07.06.2021
Corectarea şi afişarea rezultatelor
11.
Intervalul orar 13,00probelor practice+interviu
15,00

12.

13.

Depunerea eventualelor contestaţii
cu privire la rezultatul probei
practice+interviu
Soluţionarea eventualelor
contestaţii cu privire la rezultatul
probelor practice+interviu şi
afişarea rezultatelor

08.06.2021
Intervalul orar 07,0015,00

0213516540
/104

09.06.2021
Până la ora 15.00

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02384 Bucureşti în strada
Şoseaua de Centură nr. 44, judeţul Ilfov, localitatea Tunari şi pe pagina de internet, în data
de09.06.2021.
Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării
rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor
finale, un termen ulterior care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor
finale.
Tematica de concurs:
1. Sistemul calității în construcții;
2. Autorizarea executării lucrărilor de construcții / desființare;
3. Prelungirea / pierderea valabilității autorizației de construire / desființare;
4. Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției
5. Elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
6. Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții / instalații;
7. Cartea tehnică a construcției;
8. Efectuarea recepțiilor lucrărilor pentru construcții și instalații aferente;
Bibliografia pentru concurs:
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
2. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru
realizarea locuințelor;
3. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
4. Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.151/12.12.2007 – Instrucțiuni privind
realizarea, recepționarea și stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora executate în M.Ap.N, publicat în MO nr. 979 bis / 11.09.2017;
5. H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;
6. H.G. nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de
construcții și instalații aferente acestora;
7. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
8. C56-2002 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații
aferente construcțiilor.
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările
ulterioare, după caz.

Toate activitățile se desfășoară la sediul UM 02384 București, Șos. de Centură nr. 44,
Tunari, Județul Ilfov, telefon 021/3516540/int.104.
Rezultatele finele ale examenului se afișează la sediul U. M. 02384 București , Șos. de
Centură nr. 44, Tunari, Județul Ilfov, în data de 09.06.2021, până la orele 15.00, precum și pe
site-ul D.D.I.-ului (DDI . MApN.Ro).
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