ANUNŢ al U.M. 02444 Sibiu
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de
Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului documentații NSIP
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- Participă la recepţia lucrărilor(proiectelor) executate(conform procedurilor NATO).
- Pregăteşte documentaţia pentru ordonanţarea plăţilor/decontărilor către furnizorii de bunuri
şi lucrări
- Analizează stadiile fizice realizate comparativ cu documentaţia tehnico-economică, cu
graficele fizice şi valorice aprobate şi cu datele înscrise în carnetele de
măsurători/ataşamente
- Verifică îndeplinirea condiţiilor de prezentare la recepţie a lucrărilor realizate, propune
aprobarea convocării comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale şi
participă în comisiile de recepţie.
- Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii.
- Ţine evidenţa fizic şi valoric pe poziţii de plan, obiecte, categorii de lucrări, capitole şi
subcapitole comasate, pe contracte şi antreprenori/executanţi.
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 și/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: 22.12.2021, ora 13.00.
Dosarele de concurs se depun în intervalul orar 08.30 – 15.00 la sediul U.M. 02444, strada Piaţa
Armelor nr.10, localitatea Sibiu, persoană de contact Văduva Adrian - 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
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.
∗

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.
∗∗

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului sunt:
• Absolvirea studiilor universitare de specialitate și licență sau similar (master) în unul din
domeniile: Construcții civile, industriale și agricole; Inginerie civilă; Instalații pentru construcții sau Căi
ferate, drumuri și poduri.
• Nu sunt necesare condiții de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor.
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator - Microsoft Office - nivel bun.
• Abilitate de negociere, spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și
sinteză, rezistență la stres.
• Nivelul de acces la informații clasificate este secret fiind necesar acordul scris al persoanei
care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații
clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”.
• Obținerea avizului psihologic, până la semnarea contractului, pentru stabilirea capacitații
/aptitudinii pentru munca a personalului care lucrează în condiții de muncă particulare precum lucrul la
înălțime 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 23.12.2021
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs - în data de 23.12.2021 la sediul U.M.
02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu;
Depunere contestaţii - în data de 27.12.2021 până la ora 13.00 la sediul U.M. 02444,
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, persoană de contact Văduva Adrian - secretar, telefon
0269210972 int. 208;
Afişare rezultate după soluţionarea contestaţiilor – în data de 28.12.2021 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 05.01.2022, ora 11.00;
Afişare rezultat la proba scrisă - în data de 05.01.2022 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 06.01.2022, până la ora 14.00; persoană de contact
Diana Stanciu - secretar, telefon 0269210972 int. 208;
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă – în data de 07.01.2022 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 10.01.2022, ora 11.00;
Afişare rezultat interviu - în data de 10.01.2022, 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 11.01.2022, până la ora 14.00; persoană de contact Diana
Stanciu - secretar, telefon 0269210972 int. 208;
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat probă – în data de 12.01.2022 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 construcții, cu modificările și
completările ulterioare
2) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
3) Ordinul Ministrului apărării naționale M.151/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de
construcții, cuprinse în programul de investiții al ministerului apărării naționale.
4) Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor
de construcții și instalații aferente acestora.
5) Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29/12/2016
6) Legea nr. 294/2017 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin programul NATO de
investiții în securitate.

Tematica de concurs:
1) Obligații şi responsabilităţi ale investitorului
2) Decontarea lucrărilor executate
3) Recepția lucrărilor de construcții și instalații
4) Elaborarea şi aprobarea devizului general
5) Sistemul calităţii în construcții
6) Autorizarea lucrărilor de construcții
7) Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizații
8) Modul de derulare în România a proiectelor finanțate prin programul NATO de investiții în
securitate
9) Realizarea lucrărilor, recepția lucrărilor, stabilirea valorii definitive a lucrărilor şi justificarea
cheltuielilor efectuate
10) Răspunderi şi sancțiuni ale investitorilor, proiectanților, executanților, specialiștilor
verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi
11) Condiții de siguranță privind securitatea la incendiu.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „ADMIS” la concurs candidatul
care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au
aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ADMIS” candidatul care are cea
mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10,
localitatea Sibiu, în data de 12.01.2022. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

