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Unitatea Militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: „inginer gr. I” la Biroul domenii şi infrastructură, 

Secţia infrastructură şi geniu, Serviciul logistic; 

2. Participant la examen: p.c.c. Ion Silviu-Nicolae; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 16 aprilie 2019, ora 10.30, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti, pavilionul E, parter, camera 16; 

4. Modalitatea de susţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Tematica examenului de promovare: 

- Sistemul calităţii în construcţii; 

- Autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Realizarea şi recepţia lucrărilor; 

- Stabilirea valorii finale a lucrărilor şi justificarea cheltuielilor efectuate; 

- Regulamentul proprietăţii imobiliare; 

- Norme tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din 

patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale; 

- Instrucţiunile privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor 

materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Modificarea contractului individual de muncă. 

6. Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 

din 30.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 933 din 13.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29.12.2016, cu modificărle şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.151/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de 

construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 11.12.2017; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.91/12.09.2008 pentru aprobarea Regulamentului 

proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 

din 26.09.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.44 din 09.05.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice 

pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul 

imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 

28.05.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.92/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale, altele decât 

activele fixe în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 

01.10.2013, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

 


