Anunț al Unității Militare 02523 București
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent
de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri
subordonate nemijlocit
Postul pentru care se organizează concurs este de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare
cazărmi din Secția urmărire proiecte, structură subordonată nemijlocit Direcției domenii și infrastructuri.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- Monitorizarea stadiului implementării proiectelor imobiliare ce au fost avizate de Consiliul Tehnico Economic al M.Ap.N. în toate fazele de implementare până la realizarea recepțiilor finale.
- Realizarea și actualizarea interfeței grafică ce prezintă stadiul implementării proiectelor imobiliare,
fondurile necesare, alocate și cheltuite, nevoile de avize și acorduri și stadiul obținerii acestora,
eșalonarea etapelor de achiziție și încadrarea în termene, planificarea fizică și valorică a execuției și
sincopele sau decalajele apărute în procesul de implementare, stadiul aprobării dispozițiilor de șantier și
contractării execuției acestora.
- Păstrarea unei legături continue cu Centrele de Domenii și Infrastructuri referitor la stadiul
implementării proiectelor, și actualizarea interfeței grafice.
- Informarea ierarhică, în timp util, despre eventuale neconformități sau abateri de la planificarea inițială
sau despre crearea premiselor apariției acestora, nevoi de suport tehnico-ingineresc sau de altă natură.
- Informarea lunară a directorilor de programe asupra stadiului fizic al lucrărilor.
- Verificarea și promovarea spre avizare/aprobare a devizelor generale actualizate în toate fazele după
achiziția executării lucrărilor și evidența acestora.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  cerere de
înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02523 Bucureşti,  curriculum vitae – model european,
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze
nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la
obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea ∗, potrivit legii, după
caz,  copii ale documentelor de studii∗,  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz∗,  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,  adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ∗∗,  acordul scris al persoanei care
doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la
concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.01.2022, ora 1500.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector
6, localitatea Bucureşti, persoană de contact F.p. Zgripcea Niculina, secretar al Comisiei de concurs, telefon
021/3195858 interior 2256.
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;

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.
∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
∗

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 fundamental științe
inginerești:
- domeniul „inginerie civilă”, specializările: „Construcții civile, industriale și agricole”, ”Căi ferate,
drumuri și poduri”, ”Construcții și fortificații”, ”Amenajări și construcții hidrotehnice”, ”Îmbunătățiri
funciare și dezvoltare rurală”, „Inginerie civilă”, „Drumuri, poduri și infrastructuri militare”;
- domeniul „ingineria instalațiilor”, specializările: ”Instalații pentru construcții”, ”Instalații pentru
construcții-pompieri”;
- domeniul „inginerie și management”, specializarea: ”Inginerie și management în construcții”,
2. Minim 6 ani și 6 luni - vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniile menționate mai
sus;
3. Competență de operare computer – Microsoft Office (Access, Excel, Word, Power Point);
4. Spirit de observație și analiză dezvoltat, calm, sociabilitate, memorie bună, capacitatea de a se
integra și lucra în echipă, de a comunica prin utilizarea limbajului specific activității postului, de a planifica
timpul în mod eficient, capacitate de autoperfecționare, corectitudine în comportament;
5. Nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET, 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”.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada
Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de 18.01.2022.
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.
02523 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 19.01.2022,
până la ora 14.00, persoană de contact f.p. Zgripcea Niculina, secretar al Comisiei de concurs, telefon
021/3195858 interior 2256.
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la
sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de
internet, în data de 20.01.2022.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada Drumul Taberei nr. 7 B,
sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 25.01.2022, ora 0900;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.01.2022, la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada
Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet;
Eventualele contestații privind rezultatul la proba scrisă se depun la sediul U.M. 02523
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 27.01.2022, până la ora
14.00, persoană de contact secretar f.p. Zgripcea Niculina, telefon 021/3195858 interior 2256
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02523
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de
28.01.2022.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada Drumul Taberei nr. 7 B, sector 6,
localitatea Bucureşti, în data de 31.01.2022, ora 0900;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 01.02.2022, la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada
Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02523 Bucureşti,
strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 02.02.2022, până la ora 12.00,
persoană de contact secretar p.c.c. Zgripcea Niculina, telefon 021/3195858 interior 2256.
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02523
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de
03.02.2022.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada Drumul
Taberei, nr. 7 B, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de 04.02.2022.
Tematica de concurs:
1. Compunerea sistemului calității în construcții;
2. Obligații și răspunderi ale factorilor care participă la conceperea, realizarea și exploatarea
construcțiilor;
3. Conținutul cadru al documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
4. Conținutul cadru al documentației tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de întreținere
și reparații curente;
5. Conducerea și asigurarea calității în construcții;
6. Stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;
7. Cerințele fundamentale prevăzute de lege privind asigurarea calității construcțiilor;
8. Structuri implicate în managementul proiectelor de investiții imobiliare în cazărmile administrate
de MApN, rol și scurtă descriere.
9. Recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
Bibliografia de concurs :
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;
4. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 - Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul
final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02523 București

NECLASIFICAT

ȘEFULUI UNITĂȚII MILITARE 02523 BUCUREȘTI
Subsemnatul/subsemnata ________________________________________
(numele, prenumele tatălui și prenumele)

născut (ă) la data de _________________, în localitatea ____________________,
județul/sectorul ____________, CNP ___________________, domiciliat (ă) în localitatea
________________,
județul/sectorul
______________,
strada
__________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et._____, ap._____, vă adresez
rugămintea de a fi de acord cu înscrierea mea la concursul organizat în vederea încadrării
postului
de
_________________________________________
din
cadrul__________________________________________________________,
_________________________________________________________________, organizat
la sediul Unității Militare 02523 București, strada Drumul Taberei nr. 7B, sector 6,
București.
Am depus la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, întocmit conform
cerințelor din anunț, conținând un număr de ________file.

Data:________________

Semnătura:__________

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02523 București

NECLASIFICAT

DECLARAȚIE
Subsemnatul/subsemnata ________________________________________
(numele, prenumele tatălui și prenumele)
născut (ă) la data de _________________, în localitatea ____________________,
județul/sectorul ____________, CNP ___________________, domiciliat (ă) în localitatea
________________,
județul/sectorul
______________,
strada
__________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et._____, ap._____, declar că în
situația în care sunt declarat (ă) "Admis", la concursul organizat în vederea încadrării
postului de __________________________________________
__________________________________________________________________, sunt de
acord cu verificarea mea în vederea obținerii autorizației de acces la informații
clasificate/certificatului de securitate și efectuarea controlului medical de către o unitate
sanitară din rețeaua M.Ap.N. în concordanță cu fișa postului.

Data:________________

Semnătura:__________

