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Anunţ al U.M.02543 Iaşi 
cu rezultatul contestaţiei la proba analiză dosare pentru încadrarea postului vacant 

de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie 
instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări 
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contestaţiei Motivarea rezultatului 

1.  P-25 RESPINS 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, 
conform fişei postului şi publicate în Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, din data de 20.12.2021, sunt: 
 Condiţia nr. 1 din condiţiile specifice: - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
ingineria instalațiilor/ instalații pentru construcții / energetică/ 
electroenergetică. 
 Conform documentelor care atestă studiile, depuse la dosar, 
candidatul este absolvent al Facultății de Construcții și Instalații din 
cadrul Universității Tehnice „Ghe. Asachi” din Iași, obținând titlul de 
inginer în domeniul inginerie civilă.  
 Conform suplimentului la diploma de licență, anexată 
contestaţiei, materia de studii Instalații pentru construcții, din 
semestrul al II-lea, anul IV, 2010-2011, totalizează 28 ore de curs și 14 
ore de seminarii/lucrări practice, respectiv 3 credite din totalul de 
240 de credite ale diplomei de studii. 
 În anexa nr. I - Nomenclatorul domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de studii universitare din Hotărârea de 
guvern nr. 326 din 23 mai 2019, se face o distincție clară între domeniul 
de licență (Cod DL 60) Ingineria civilă și domeniul de licență (Cod 
DL 70) Ingineria instalațiilor. 
 Comisia constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de 
studii în domeniile menţionate la nr. crt. 1 din Condiţiile specifice 
necesare pentru ocuparea postului. 
 În concluzie comisia de soluţionare a contestaţiilor constată 
faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile specifice necesare pentru 
ocuparea postului, stipulate la nr. crt. 1 (studii superioare în domeniile 
mai sus menţionate), prin urmare respinge contestaţia cu privire la 
selecţia dosarelor ca fiind neîntemeiată, în concluzie dosarul fiind 
RESPINS. 

 
 

 


