NECLASIFICAT
Exemplarul unic
S.E. 0543
Dosar nr.______

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
Nr. __________ din _________
- Bucureşti -

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare unui post vacant de personal civil contractual,
de execuţie din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
Postul pentru care se organizează concurs:
- Inginer specialist IA în Compartimentul management proiecte imobiliare din Secția domenii și
infrastructuri la Directorul general administrativ;
Principalele cerinţe ale postului sunt desfăşurarea activităţilor specifice domeniului de activitate.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
1. cerere-tip de înscriere la concurs1 adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. 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;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
specialitatea studiilor, în copie;
5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă
incompatibil 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;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
7. curriculum vitae – model european;
8. acordul scris al persoanei2 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;
9. recomandare de la ultimul loc de muncă/instituţia absolvită care să conţină: semnătura, data
redactării, nr. telefon şi numele în clar al celui care a întocmit recomandarea;
10. dosar cu şină.
Actele prevăzute la pct. 2 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. 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;
Cererea-tip de înscriere la concurs se completează la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”
Acordul privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate se completează la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”
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6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statutului 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 pentru ocuparea postului sunt:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
construcţii civile, industriale şi agricole sau instalaţii în construcţii;
- vechime în specialitate: 7 ani.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
1. Depunerea dosarelor de concurs: 25.10-08.11.2021, intervalul orar 08.00 – 14.00
2. Selecţia dosarelor de concurs : 09-10.11.2021
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 10.11.2021, după ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs:
11.11.2021, intervalul orar 08.00-14.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi
afişarea rezultatelor: 12.11.2021, până la ora 15.00
6. Desfăşurarea probei de concurs – probă scrisă – 16.11.2021 ora 09.00
7. Corectarea şi afişarea rezultatelor 17.11.2021 până la ora 15.00
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs: 18.11.2021
intervalul orar 08.00-14.00
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor:
19.11.2021 până la ora 15.00
10. Susţinerea interviului: 22.11.2021, ora 09.00
11. Notarea interviului şi afişarea rezultatelor acestuia: 23.11.2021 până la ora 15.00
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale interviului: 24.11.2021 intervalul orar 08.00-14.00
13. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor:
25.11.2021 până la ora 15.00
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 26.11.2021
TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA:
1. Inginer specialist IA în Compartimentul management proiecte imobiliare din Secția
domenii și infrastructuri la Directorul general administrativ;
TEMATICĂ:
 Etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice (H.G. 907/2016)
 Cerinţele fundamentale la construcţii
 Reglementări privind calitatea în construcţii (Legea 50/1991)
 Autorizarea lucrărilor de construcţii (Legea 10/1995)
 Recepţia la terminarea lucrărilor (H.G. 343/2017)
 Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea 319/14.07.2006, a securităţii şi sănătăţii în
muncă
 Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.
BIBLIOGRAFIE:
 L-12, Instrucțiuni privind alimentația personalului în Armata României, aprobat prin Ordinul
ministrului apărării naționale nr. M 155 din 12.12.2002
 H.G. 907 din 26.11.2016 (*actualizată*), privind etapele şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 Legea 10 din 18.01.1995, republicată în 2016 (*actualizată*), privind calitatea în construcţii
 Legea 50 din 29.07.1991, republicată în 2004 (*actualizată*), privind autorizarea executării
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lucrărilor de construcţii
 H.G. 343 din 18.05.2017 pentru modificarea H.G. 273 din 14.06.1994 (*actualizată*) privind
aprobarea Regulamentului de recepţia a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
 Legea nr. 319 din 14.07.2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă şi Normele
metodologice de aplicare a Legii 319/2006
 Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice
 Legea 307 din 12.07.2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor.
Detalii privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Academiei Tehnice Militare sau la
nr. de telefon 021/3354664 int. 267.
Notă:
- Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02648 Bucureşti, bulevardul George Coşbuc nr.
39-49, sector 5, Bucureşti, telefon contact 021/3354664 int. 267.
- Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările
ulterioare, după caz.
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