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privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant
de execuţie de INGINER SPECIALIST IA din cadrul microstructurii BIROU
ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR
Postul pentru care se organizează concurs este INGINER SPECIALIST IA din cadrul
microstructurii BIROU ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR a U.M. 01512 Sibiu.
Principalele cerinţe ale postului: întocmirea devizelor de lucrări cu privire la investiţii,
modernizări, reparaţii capitale, reparaţii curente şi lucrări de întreţinere la construcţii şi instalaţiile
aferente acestora; întocmirea caietelor de sarcini pentru lucrările de reparaţii curente şi a lucrărilor
de întreţinere pentru construcţii şi instalaţii aferente acestora; verificarea şi participarea la
recepţionarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; urmărirea comportării în timp a
construcţiilor; participarea la întocmirea studiilor de fezabilitate, a notelor de fundamentare şi a
actelor de constatare; participarea la organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie
publică de servicii şi lucrări; urmărirea derulării contractelor şi efectuarea recepţiilor.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
• cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare O 1512 Sibiu - se va
completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
• curriculum vitae - model european;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie 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 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*;
• 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 - se va completa la sediul unităţii
la momentul depunerii dosarului.
• 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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Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 07.10.2022, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, persoană de contact secretar: Pcc. LOLOIU Geanina, telefon 0269/432990 int.

1140.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. nivel minim al studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă/inginer cu titlul
de inginer în domeniul inginerie civilă / ingineria instalaţiilor / iginerie electrică / mine, petrol şi
gaze;
2. minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul de licenţă
inginerie civilă/ ingineria instalaţiilor/ iginerie electrică/ mine, petrol şi gaze;
3. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - nivel
foarte bun;
4. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens
este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
situaţia în care va fi declarată „admisă";
5. sociabilitate, spirit de echipă, simţ organizatoric, spirit de observaţie, operativitate,
loialitate, flexibilitate, apt pentru lucru la înălţime (admis în urma testării psihotehnice).
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

1. nivel minim al studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă/inginer cu titlul
de inginer în domeniul inginerie civilă / ingineria instalaţiilor / iginerie electrică / mine, petrol şi
gaze;
2. minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul de licenţă
inginerie civilă/ ingineria instalaţiilor/ iginerie electrică/ mine, petrol şi gaze;
3. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - nivel
foarte bun;
4. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens
este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
situaţia în care va fi declarată „admisă";
5. sociabilitate, spirit de echipă, simţ organizatoric, spirit de observaţie, operativitate,
loialitate, flexibilitate, apt pentru lucru la înălţime (admis în urma testării psihotehnice).
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 12.10.2022 ora 15.00, la
sediul U.M. O1512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 13.10.2022, până la ora
14.00; persoană de contact secretar: Pcc. LOLOIU Geanina, telefon 0269/432990 int. 1140.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data 14.10.2022, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu
şi pe pagina de internet.
Testarea psihotehnică se desfăşoară la sediul U .M. O1606 strada Bulevardul General Vasile
Milea nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 18.10.2022, ora 09.00.
Comunicarea rezultatului la testarea psihotehnică se afişează în data de 18.10.2022 ora
15.00, la sediul UM 01512 strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet a
instituţiei.
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Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, în data de 20.10.2022, ora 09.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 21.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu,
strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 24.10.2022, până la ora 14.00 persoană de
contact secretar: Pcc. LOLOIU Geanina, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
25.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea
Sibiu, în data de 26.10.2022, ora 09.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 27.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu,
strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 28.10.2022, până la ora 14.00; persoană de
contact secretar: Pcc. LOLOIU Geanina, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de
31.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 01.11.2022, ora 15.00, la sediul
U.M. O1512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Tematica de concurs:
1. Întocmirea antemăsurătorilor pentru executarea lucrărilor şi a devizelor analitice;
2. Cunoştinţe cu privire la investiţii, modernizări, reparaţii capitale, reparaţii curente şi lucrări
de întreţinere la construcţii şi instalaţiile aferente acestora;
3. Întocmirea caietelor de sarcini pentru lucrările de reparaţii curente şi a lucrărilor de
întreţinere pentru construcţii şi instalaţii aferente acestora;
4. Verificarea şi recepţionarea lucrărilor de construcţii, actualizarea şi mănuirea cărţii tehnice a
construcţiei;
5. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
6. Cunoştinţe cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor
publice;
7. Cunoştinţe privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
de servicii şi lucrări;
8. Urmărirea derulării contractelor de lucrări.
Bibliografia de concurs:
1. Legea 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea 50/29.07.1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi
completările în vigoare;
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5. H.G. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. M.87 din 27.04.2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva
incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
9. Ordin nr. 2956/22.10.2019 peentru modificarea şi completareaa reglementării tehnice
„Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ
P l 00-1/2013 cu completările şi modificările ulterioare;
10. P-118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, cu modificările ş1
completările ulterioare;
11. M.91/12.09.2008 Regulamentului proprietatii imobiliare in Ministerul Apararii.

NOTE:
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01512 din mun. Sibiu, strada Revoluţiei nr.
3-5, judeţul Sibiu, telefon contact 0269/432990, int. 1140.
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare
probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
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··• Reprezintă data afişării, respectiv data de la care decurg cele I O zile lucrătoare pentru concursul de ocupare a unui post vacant.
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