ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

Nr. ____________
Data: __________

ANUNŢ
Direcția Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă
externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată),
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr.
291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcției proiectare și
consultantă în construcții (structură subordonată D.G.L.):
 un post vacant de referent de specialitate gradul III-I, (personal contractual cu
studii superioare), poziția 11 din statul de organizare al direcției;
 un post vacant de proiectant gradul III-I, (personal contractual cu studii
superioare), poziția 24 din statul de organizare al direcției.
Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor sus-menţionate numai persoanele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale:
 au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a Statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunosc limba română, scris şi vorbit;
 au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 au capacitate deplină de exerciţiu;
 au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu au fost condamnate 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 le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- Pentru postul de referent de specialitate gradul III-I
 să fie absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau
echivalentă, sau studii universitare de licență în domeniul inginerie geodezică;
 să aibă cunoştinţe de utilizare a aplicațiilor informatice de procesare de text (Office),
de proiectare asistată de calculator (CAD);
 sunt declarate apt medical1 și apt psihologic1.

Aptitudinea medicală și psihologică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii
criteriile antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.
1
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- Pentru postul de proiectant gradul III-I
 să fie absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau
echivalentă în profilul arhitectură sau ciclul I de studii universitare cu diplomă de
licență în domeniul de licență arhitectură;
 să aibă cunoştinţe de utilizare a aplicațiilor informatice de proiectare asistată de
calculator (CAD);
 să facă parte din Tabloul Național al Arhitecților în calitate de arhitect cu drept la
semnătură;
 sunt declarate apt medical și apt psihologic.
Încadrarea în grade profesionale se va face în funcție de vechimea în specialitate, raportată la
prevederile fișelor posturilor.
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs la Serviciul resurse umane, din
cadrul Direcției Asigurare Logistică Integrată (subordonată D.G.L. ), cu sediul în mun. București,
str. Eforie nr. 3, sector 5, București, corpul B, camera 111, telefon: 021 303 70 80 int. 30178 și
30182 până la data de 05.08.2016, ora 1400, dosar care trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al Direcţiei generale logistice;
b) copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări/calificări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, precum și, dacă este cazul, livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă
f) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează2;
h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul
absolvenţilor în primul an de la absolvire;
i) trei fotografii 3x4 cm, color;
j) două fotografii 9x12 cm, color;
k) 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 abilitate3;
l) curriculum vitae; m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
Toate actele în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă.
2

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
3
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
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Concursul se va desfăşura la sediul Direcției generale logistice, str. Eforie nr. 3, sector 5,
București, corpul B, iar rezultatele fiecărei etape se vor afişa la sediul Direcției generale logistice,
precum şi pe pagina de internet www.mai.gov.ro.
Calendarul de desfășurare a concursului:
Data limită de depunere a dosarelor de concurs___________________ 05.08.2016, ora 14.00
1. Selecţia dosarelor de înscriere______________ 08 - 09.08.2016
Afişare rezultate selecţie dosare: ___________________________ 10.08.2016
Depunere contestaţii: ____________________________________ 11.08.2016
Afişare rezultate după soluționare contestaţii: _______________ 12.08.2016

2. Proba scrisă: _____________________25.08.2016
Orele de desfăşurare a probei sunt următoarele:

- pentru postul de referent de specialitate gradul III-I
- pentru postul de proiectant gradul III-I

- ora 1000
- ora 1330

Afişare rezultat: ________________________________________ 26.08.2016
Depunere contestaţii: ____________________________________ 29.08.2016
Afişare rezultate contestaţii și rezultat final probă: ___________ 30.08.2016
3. Interviul _________________________ 31.08.2016
Orele de desfăşurare a probei sunt următoarele:

- pentru postul de referent de specialitate gradul III-I
- pentru postul de proiectant gradul III-I

- ora 1000
- ora 1330

Afişare rezultat: _________________________________________ 01.09.2016
Depunere contestaţii: ____________________________________ 02.09.2016
Afişare rezultate contestaţii și rezultat final probă: ____________ 05.09.2016
Afişare rezultat final concurs __________ 05.09.2016

Angajarea candidatilor declarati „admis” la concurs, se va face după transmiterea la
structura de resurse umane a fişei de aptitudine în muncă eliberată pentru acestia de către medicul
specialist de medicina muncii din structura competentă de medicina muncii la care este arondată
Direcţia generală logistică, document din care să rezulte aptitudinea în muncă a candidatilor pentru
profesia/funcţia şi locul de muncă unde urmează a fi încadrati.
Relaţii suplimentare privind înscrierile la concurs se pot obţine de la Serviciul resurse
umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale
Logistice), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Eforie, nr. 3, sector 5, corpul B, etajul 1, telefon
021.303.70.80, int. 30178 și 30182 .
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
A. Pentru postul de referent de specialitate gradul III-I
TEMATICA :
1.
Elementele topografice ale terenului.
2.
Suprafeţe de referinţă şi sisteme de coordonate.
3.
Determinarea suprafeţelor pe hărţi şi planuri. Parcelări şi detaşări. Rectificarea
hotarelor.
4.
Metode de măsurare a unghiurilor. Metode de măsurare a distanţelor.
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Reţele geodezice. Determinarea coordonatelor reţelei de sprijin (intersecţia înainte,
intersecţia înapoi), drumuirea planimetrică, ridicarea detaliilor planimetrice
(radierea).
Proiecţii cartografice. Clasificare. Proiecţia Stereografică 1970.
Trasarea pe teren a elementelor topografice. Trasarea unghiurilor, a distanţelor, a
liniilor de pantă dată.
Sisteme de poziţionare globală cu sateliţi (GPS). Segmentele componente ale
sistemului. Structura semnalului GPS. Realizarea măsurătorilor GNSS statice.
Realizarea măsurătorilor GNSS cinematice.
Conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale.
Redactarea pieselor scrise din compunerea documentațiilor cadastrale cu ajutorul
aplicației informatice MS Office Word 2007.
Prelucrarea datelor rezultate din măsurători cu ajutorul aplicației informatice MS
Office Excel 2007.
Raportarea coordonatelor și editarea pieselor desenate din compunerea
documentațiilor cadastrale cu ajutorul aplicației informatice AutoCAD 2007.
Răspunderea disciplinară şi patrimonială.
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

BIBLIOGRAFIE
a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare
Legea nr. 165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură
sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România, cu modificările și completările
ulterioare
Legea nr. 17/2014
Privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările și completările ulterioare
Ordin nr. 700/2014
al directorului general al Agenţiei Naţionale de cadastru şi Publicitate
Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și
completările ulterioare
Ordinul nr. 549/2008
privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Protocol de colaborare nr. în domeniile cadastrului şi al publicităţii imobiliare, încheiat între
229/13.10.2010
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Instituţiile
din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională
Ordin nr. 534/2001
al Ministrului Administrației Publice privind aprobarea Normelor
Tehnice pentru introducerea cadastrului general publicate în M.O. nr.
744/21.11.2001, cu modificările și completările ulterioare
Dumitru Ghițău, Editura
Geodezie și gravimetrie geodezică
Didactică și Pedagogică
București
Neuner J., Editura MATRIX Sisteme de poziționare globală
ROM SRL Bucureşti 2000
Păunescu C., Mocanu V.,
Sistemul global de poziționare GPS
Dimitriu S., Editura
Legea nr. 7/1996
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Universității din București,
2003
Ion Nelu Leu, Viorel Budiu,
Valeriu Moca, Corneliu
Ritt, Valeria Ciolac, Ana
Ciotlăuş, Ion Negoescu,
Editura Universul
Boș N., Iacobescu O.,
Editura C. H. Beck, 2007
Constantin Gh. Munteanu,
Editura MATRIX ROM
SRL Bucureşti ISBN: 973685-599-6
Petre Dragomir, Constantin
Haret, Nicolae Moraru,
Johan Neuner, Constantin
Săvulescu, Editura
MATRIX ROM SRL
Bucureşti 1995
A.Rusu, N.Boş, A.Kiss
Topografie-Geodezie –
Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 1982
Microsoft Office Excel
2007, ISBN: 978-973-005945-8
Microsoft Office Word
2007, ISBN: 978-973-005945-8
Simion I., Editura Teora,
București, 2007
Legea nr. 477/2004
Legea nr. 53/2003

Topografie şi Cadastru

Topografie modernă
Cartografie matematică

Lucrări Topografice în Cadastru

Trasarea construcţiilor civile şi industriale, trasarea drumurilor,
urmărirea comportării construcţiilor.
Manual pentru uz școlar
Manual pentru uz școlar
AutoCad 2007 – Aplicații
Codul de conduită a personalul contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
Codul muncii, republicată

B. Pentru postul de proiectant gradul III-I
TEMATICA :
1. Conținutul cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.
2. Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții.
3. Obligații și răspunderi ale proiectanților privind calitatea în construcții.
4. Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură.
5. Obligațiile și răspunderi ale proiectanților privind verificarea tehnică de calitate a
proiectelor.
6. Alcătuiri constructive pentru construcţiile civile, soluţii de protecţie şi limitarea propagării
focului şi a fumului.
7. Principii privind proiectarea, executarea şi utilizarea hidroizolaţiilor. Alcătuirea structurilor
hidroizolante.
8. Principii privind proiectarea, executarea şi utilizarea termoizolațiilor. Alcătuirea structurilor
termoizolante.
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9. Soluţii constructive pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de
rezistenţă.
10. Proiectarea mansardelor - principii de rezolvare funcţional – constructivă a mansardelor.
11. Proiectare asistată pe calculator Autocad - soluţii şi comenzi.
12. Răspunderea disciplinară şi patrimonială.
13. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. ORD. nr. 839 din 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.
5. H.G.R. nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun
avizării/autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
6. HGR nr. 1739 din 06/12/2006 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajări
care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
7. HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu
modificările și completările ulterioare.
8. H.G.R. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică
de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.
9. H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
10. P118 - 99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare
11. NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la
clădiri.
12. C107-002 - Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.
13. ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind Metodologia de calcul (MC001/4 - 2009) al
performanței energetice a clădirilor.
14. Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.
15. GP 053-2000 - Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de
compartimentare de structura de rezistenţă.
16. GP 089-2003 – Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri.
17. NP 057-2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe.
18. NP 064-2002 – Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit.
19. P 092-1982 – Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social –
culturale, turism și administrative.
20. Manual Autocad 2007.
21. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalul contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
22. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

(Î) DIRECTOR GENERAL
Comisar-șef de poliţie
STOICA MARIN
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