
 

 

A N U N Ț 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de 

conducere de Șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore, SMFT și SMFN  

din secția coordonare programe majore   

  

Postul pentru care se organizează concurs este Șef birou gr. II, biroul coordonare programe 

majore, SMFT și SMFN din secția coordonare programe majore la U.M. 02248 București  

Principalele cerințe ale postului sunt:  
- Obiectivitate în apreciere; 

- Abilități în gestionarea resurselor; 

- Abilități de mediere și negociere; 

- Capacitate de planificare, analiză și sinteză. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

1. cerere de înscriere la concurs adresată șefului unității militare 02248 București (se completează 

la sediul unității); 

2. acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii 

autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător 

fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs, caracterizare de la ultimul 

loc de muncă. 

3. curriculum vitae – model european; 

4. certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria 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 cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a concursului. 

5. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

6. copii ale documentelor de studii; 

7. copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 

8. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul și/sau, după caz, o adeverință care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

9. adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate – documentul conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

 Notă:    - documentele de la nr.crt. 1 și 2 se completează în fața secretarului comisiei la data 

depunerii dosarului de candidat; 

- documentele de la nr.crt. 5, 6 și 7 se prezintă și în original în vederea autentificării 

de către secretarul comisiei, la data de punerii dosarului de candidat; 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.07.2021, până la ora 14
00

. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02248 București, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 

6, localitatea București, contact: telefon 021/318.53.67 interior 623.  

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
1. deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România; 

2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minim 15 ani; 

4. deținerea capacității depline de exercițiu; 

5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

6. persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru 

săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 

infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea. 

 



Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  
 1. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul inginerie electrică, 

specializarea electrotehnică, inginerie electrică și calculatoare; 

             2. Vechime minimă în muncă: 5 ani; 

             3. Vechime minimă în specialitate: 5 ani; 

             4. Nivelul de acces la informații clasificate este strict secret, fiind necesar acordul scris al 

persoanei care dorește să candideze privind verificarea ulterioară în vederea obținerii autorizației de 

acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”; 

             5. Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel mediu, Autocad – nivel mediu, 

minim atestat ANRE IIA, IIB; 

             6. Spirit de inițiativă, rezistență la stres, capacitate de adaptare la specificul instituției; 

disponibilitate pentru executare misiuni în teren și lucru în program prelungit. 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în 27.07.2021, intervalul orar 08
00 

- 16
00

. 

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora: 

1. Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02248 București, strada Drumul Taberei nr. 7H, 

sector 6, localitatea București, în data de 02.08.2021, ora 12
00

; 

2. Interviul: se desfășoară la sediul U.M. 02248 București, strada Drumul Taberei nr. 7H, 

sector 6, localitatea București, în data de 06.08.2021, ora 12
00

. 

Bibliografia: 

 Legea  nr. 10/1995 din 1995, republicată, privind calitatea în construcții, republicată în 

Monitorul Oficial Partea I,  nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea  nr. 50 din 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărâre Guvernului nr. 907/2016 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului  nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 

lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 193 

din 28 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare; 

 P 96-2015 - Ghid pentru proiectarea și executarea instalațiilor de canalizare a apelor 

meteorice din clădiri civile, social-culturale și industriale, publicat în Monitorul Oficial, partea I, 

nr.841 bis din 06.11.2015; 

 I 9-2015 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente 

clădirilor, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.830 bis din 06.11.2015; 

 I 7-2011 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 

aferente clădirilor; 

 I 5-2010 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și 

climatizare; 

 I 13-2015 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală; 

 P 118-1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 

 P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - 

Instalații de stingere, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 595 bis din 24.09.2013. 

Tematica: 

 Domeniul de aplicabilitate și cerințele fundamentale necesare pentru obținerea unor 

construcții de calitate, efectuarea recepției construcțiilor, executarea lucrărilor de intervenție asupra 

construcțiilor existente, obligațiile proiectantului, cote legale privind exercitarea de către I.S.C. a 

controlului calității lucrărilor conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;  

 Emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;  

 Prevederi privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente proiectelor de investiții din fonduri publice conform HG 907 din 2016;  



 Prevederi privind recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente conform HG 273 

din 1994; 

 Prevederi de proiectare pentru instalații de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, 

social-culturale și industriale conform normativului P 96-2015;  

 Prevederi de proiectare a instalațiilor sanitare aferente clădirilor conform normativului I 9-

2015;  

 Prevederi de proiectare a instalațiilor electrice aferente clădirilor conform normativului I 7-

2011; 

 Prevederi de proiectare a instalațiilor de ventilare-climatizare aferente clădirilor conform 

normativului I 5-2010; 

 Prevederi de proiectare a instalațiilor de încălzire aferente clădirilor conform normativului I 

13-2015; 

 Prevederi de proiectare pentru asigurare siguranța la foc a construcțiilor conform 

normativului P 118-1999 și P 118/2-2013. 

Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 53/2003 „Codul Muncii”, 

Republicată, cu modificările și completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are 

obligația de a completa dosarul profesional, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării 

rezultatelor finale, cu certificatul medical emis în condițiile legii, prin care se atestă faptul că este 

apt pentru a presta munca specifică postului. 
Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, 

candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.  

 

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul UM 02248 București, str. Drumul Taberei nr. 

7H sector 6, în data de 12.08.2021 până la ora 16
00 

și pe site-ul DDI. 
 


