
  
 

Anunţ al U.M. 02444 Sibiu 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent 
de specialitate, gr. I în cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor 

 
Principalele cerinţe ale postului sunt: 

- Participă în cadrul comisiilor proprii de control sau în cadrul comisiilor de control organizate de 
Ministerul Apărării Naționale, la verificarea modului în care sunt respectate normele de 
exploatare și întreținere a construcțiilor și instalațiilor; 

- Analizează și avizează propunerile unităților militare din cazărmile aflate în administrare, 
privind nevoile în resurse energetice, utilitățile, materialele de întreținere, curățenie și iluminat 
și comunică acestora cotele aprobate, precum și modul de asigurare în unități fizice sau 
echivalent valoric; 

- Participă în comisiile de verificare tehnică a construcțiilor atunci când se solicită acest lucru; 
- Verifică și aprobă estimarea lucrărilor de reparații curente pentru anul următor; 
- Participă în comisiile de inventariere a construcțiilor și terenurilor din cazărmile aflate în 

evidența cantitativ-valorică, conform termenelor stabilite prin instrucțiuni; 
- Analizează documentațiile tehnice pentru emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la 

incendiu, întocmește referate privind emiterea acestora, respectiv documente specifice 
domeniului apărare împotriva incendiilor. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  cerere de 
înscriere la concurs adresată conducătorului/şefului unităţii militare organizatoare;  copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, după caz;  copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie 
publică∗;  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie;  cazierul 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 completarea dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;  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∗∗;  curriculum vitae;  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: 08.07.2022, ora 13.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, 

persoană de contact Cpt. Gogan Ionela - secretar, telefon 0269210972 int. 208.  
Pentru a ocupa un post  contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:  

a) are  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  
aparţinând Spaţiului Economic European şi  domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit  

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

                                                           
∗ 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. 



 

 

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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor, sunt: 
 

1. Absolvire studii universitare de specialitate și licență și similar(master) în unul din domeniile:  Inginerie 
civilă sau Instalații pentru construcții. 
2. Minim 8 ani vechime în domeniul ingineriei în construcții sau instalații. 
3. Abilități și cunoştinţe de operare/programare pe calculator - Microsoft Office – nivel bun; 
4. 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. 
5. Obţinerea avizului psihologic, până la semnarea contractului, pentru stabilirea capacităţii/aptitudinii 
pentru muncă a personalului care lucrează în condiţii de muncă particulare precum lucrul la înălţime, 
pentru candidatul care la finalul concursului va fi declarat admis. 

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

1) Selecţia dosarelor de înscriere –  în data de 11.07.2022 
   Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs   -  în data de 11.07.2022  la sediul U.M. 

02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu; 
    Depunere contestaţii - în data de 12.07.2022 până la ora 13.00  la sediul U.M. 02444, 

strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, persoană de contact Diana Stanciu - secretar, telefon 
0269210972 int. 208;  

    Afişare rezultate după soluţionarea contestaţiilor – în data de 13.07.20225 la sediul U.M. 02444, 
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu. 

 
2) Proba scrisă – se desfăşoară la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu,  

în data de 18.07.2022, ora 10.00;   
    Afişare rezultat la proba scrisă  - în data de 18.07.2022  la sediul U.M. 02444, strada Piaţa 

Armelor nr.10, localitatea Sibiu; 
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise – se depun la sediul U.M. 02444, 

strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, în data 19.07.2022, până la ora 13.00;  persoană de contact 
Diana Stanciu - secretar, telefon 0269210972 int. 208;  

  Afişare rezultate contestaţii – în data de  20.07.2022 la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor 
nr.10, localitatea Sibiu. 

 
3) Interviu – se desfăşoară la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu,  

în data de 21.07.2022, ora 10.00;   
    Afişare rezultat la interviu - în data de 21.07.2022  la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor 

nr.10, localitatea Sibiu; 
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului – se depun la sediul U.M. 02444, 

strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, în data 22.07.2022, până la ora 13.00;  persoană de contact 
Diana Stanciu - secretar, telefon 0269210972 int. 208;  

  Afişare rezultate contestaţii și rezultat final probă – în data de  25.07.2022 la sediul U.M. 02444, 
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu. 

 
     Bibliografia de concurs: 
       1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
       2. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 
       3. Manualul dirigintelui de şantier; 
       4. Ordinul Ministrului apărării naționale nr. 151/11.12.2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind 



 

 

realizarea obiectivelor de investiții, recepționarea construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de 
construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale. 
       5. Hotărârea nr. 907/2016 privind Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.1061/29.12.2016. 

 6. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, Indicativ P118-99. 
 7. Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, Indicativ P 130-1999. 

   
Tematica de concurs: 

1. Obligaţii şi responsabilităţi ale investitorului. 
2. Decontarea lucrărilor executate. 
3. Recepţia lucrărilor. 
4. Elaborarea şi aprobarea devizului general. 
5. Sistemul calităţii în construcţii. 
6. Autorizarea lucrărilor de construcţii. 
7. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii. 
8. Realizarea lucrărilor, recepţia lucrărilor, stabilirea valorii definitive a lucrărilor şi justificarea 

cheltuielilor efectuate. 
9. Răspunderi şi sancţiuni ale investitorilor, proiectanţilor, executanţilor, specialiştilor 

verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi . 
10. Condiţii de siguranţă privind securitatea la incendiu. 
11. Obligații și răspunderi ale proprietarilor și executanților pe linia urmăririi comportării în timp. 

 
 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10, 
localitatea Sibiu, în data de 26.07.2022. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 
 
          
 


