Anunţ al U.M. 02517 Craiova
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de
Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP
Postul pentru care se organizează concurs este:
- Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- execută dirigenție lucrări de construcții și management proiect pentru lucrările din planul operațional.
Urmăreşte modul de executare a contractelor de asistenţă tehnică a proiectantului, consultanţă (dirigenţie de
şantier) şi execuţiei lucrări aflate în derulare şi verifică respectarea termenelor şi clauzelor contractuale;
-acţionează ca manager de proiect pentru implementarea proiectului şi este responsabil pentru organizarea
activităţilor asociate implementării proiectului şi obţinerea rezultatelor planificate; participarea în comisiile
de evaluare a ofertelor pentru achiziţia serviciilor şi lucrărilor necesare îndeplinirii programului de investiţii
şi reparaţii capitale al Ministerului Apărării Naţionale.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare,  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: 04.01.2022 ora 16.00
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02517 Craiova, strada Anul 1848, nr. 98 , localitatea Craiova.
Relaţii suplimentare la sediul U.M. 02517 Craiova. tel: 0251522375 int. 0110.
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. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. 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 de Referent de specialitate gradul I în cadrul
Biroului coordonare execuție proiecte NSIP:
Nivelul studiilor: universitare cu diplomă de licenţă - INGINER în unul din domeniile: ,,inginerie civilă,
inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din specializările:
∗

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.
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Construcţii civile, industriale şi agricole.
Inginerie civilă.
Căi ferate, drumuri şi poduri.
Amenajări şi construcţii hidrotehnice.
Ingineria instalatiilor.
Inginerie electrică în construcţii.
Sisteme electrice.
Electrotehnică.
- Centrale termoelectrice.
Vechime în muncă și specialitate: 6 ani şi 6 luni.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.01.2022 ora 16.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor – 07.01.2022 pâna la ora 16.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor – 10.01.2022 cu afişare la ora 16.00
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
PROBA SCRISĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 02517, strada Anul 1848 nr. 98 , localitatea Craiova, în data
de 12.01.2022, orele 09.00 – 12.00
Rezultatul probei scrise se va afişa în data de 12.01.2022 ora 16.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 13.01.2022până la ora 16.00
Soluţionarea contestaţiilor probei scrise şi afişarea rezultatelor 14.01.2022ora 16.00
PROBA PRACTICĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 02517, strada Anul 1848 nr. 98 , localitatea Craiova, în
data de 17.01.2022 între orele 09.00 – 12.00
Rezultatul probei practice se va afişa în data de 17.01.2022ora 16.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 18.01.2022 până la ora 16.00.
Soluţionarea contestaţiilor probei practice şi afişarea rezultatelor 19.01.2022ora 16.00.
INTERVIUL : se desfăşoară la sediul U.M. 02517, strada Anul 1848 nr. 98 , localitatea Craiova, în data de
20.01.2022 între orele 09.00 – 12.00
Rezultatul probei interviului se va afişa în data de 20.01.2022 ora 16.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei interviului 21.01.2022 până la ora 16.00
Soluţionarea contestaţiilor probei interviului şi afişarea rezultatelor 25.01.2022 ora 16.00
REZULTATUL FINAL se va afişa în data de
26.01.2022 ora 16.00
PREZENTAREA LA POST 07.02.2022.
-

TEMATICA
pentru concursul de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de
Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP
1. Drepturi, obligaţii şi recompense pentru personalul civil şi militar din Ministerul Apărării Naţionale.
2. Cunoasterea temeinică a legislaţiei naţionale primare şi secundare referitoare la sistemul calităţii în
construcţii.
3. Cunoasterea temeinică a legislaţiei terţiare referitoare la adaptarea legislaţiei naţionale la condiţiile şi
cerinţele specifice Ministerului Apărării Naţionale.
4. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile specialiştilor autorizaţi să desfăşoare activitatea de diriginţie de
şantier.
5. Executarea lucrărilor de fundaţii directe.
6. Executarea lucrarilor de beton, beton armat şi beton precomprimat.
7. Executarea lucrărilor de zidărie la construcţii.
8. Executarea lucrărilor de construcţii metalice.
9. Executarea lucrărilor de învelitori.
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de
Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP
1. Legea 10 din 24.01.1995, republicată, privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările
ulterioare;
2. Legea 50 din 29.07.1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului României nr. 273 din 14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Normativul C 56 din 1985 pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente , aprobat cu decizia I:C:C:P:D:C: nr.61/30.10.1985
5. Hotărârea Guvernului României nr. 766 din 01.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii;
6. Hotărârea Guvernului României nr. 622 din 21.04.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a produselor pentru construcţii;
7. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor şi a constructiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, publicat în M.O. nr. 1061/29 decembrie 2016.
9. Dispoziţia DRP – 1 / 17.05.2017 a secretarului de stat pentru relatia cu parlamentul , informare publică şi
creşterea calităţii vieţii personalului pentru aplicarea în M.Ap.N. a prevederilor HGR 907/ 2016.
10. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M. 151/12.12.2017 – Instructiuni privind realizarea ,
recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
executate în M.Ap.N. , publicat în MO nr. 979 bis / 11 09.2017.
11. Ordinul 1496 din 13.05.2011 al Inspectoratului General de Stat în Construcţii – pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier;
12. Normativ NP 112 – 2014 pentruproiectareastructurilor de fundaredirectă aprobat cu ordinul M.D.R.T. nr.
2741 din 01.11.2014;
13. Normativ NE 012/2 – 2010 pentru producerea şi executareal ucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton aprobat cu ordinul M.D.R.T. nr. 2514 din
22.11.2010;
14. Cod de practică NE 036 – 2014 privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie aprobat cu
ordinul M.D.R.A.P. nr. 1426 din 06.08.2014;
15. Normativ P 118 din 1999 privind siguranţa la foc a construcţiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr.
81/N/ 05.10.1999
16. Normativ C 150 – 1999 privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale
şi agricole aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. nr. 81/N/05.10.1999;
17. Normativ NP 069 – 2014 proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la
clădiri aprobat cu ordinul M.D.R.A.P. nr. 992/24.06.2014;
18. Ghid GP 112-2004 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice
realizate ,, în situ,, aprobat cu ordinul M.D.R.A.P. nr. 364 / 09.03.2015.
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