ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835 Bucureşti

NECLASIFICAT
Exemplar unic

APROB
ŞEFUL UNITĂŢII
General-locotenent
VIOREL PANĂ

ANUNŢ
privind organizarea concursului/ examenului de încadrare a postului vacant de
execuţie de referent IA din cadrul Compartimentului supraveghere tehnică şi
metrologie

Unitatea Militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează concurs / examen pentru încadrarea postului vacant
de execuţie de referent IA din cadrul Compartimentului supraveghere tehnică şi metrologie.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- gestionează şi actualizează documentele specifice activităţii de supraveghere tehnică şi
metrologie;
- ține evidența cheltuirii fondurilor alocate pentru activitatea de funcționare în condiții de siguranță
a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil din
unitățile subordonate;
- ține evidența centralizată a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi aparatelor
consumatoare de combustibil din unitățile subordonate;
- monitorizează utilizarea mijloacelor de măsurare din dotarea unităților subordonate;
- centralizează cererile de programare la etalonare/ verificare metrologică întocmite de unităţile
deţinătoare şi, după caz, proiectele „Programelor anuale de etalonare/ verificare metrologică ale
mijloacelor de măsurare” întocmite de laboratoarele de metrologie din subordine;
- monitorizează prezentarea la termenele planificate a mijloacelor de măsurare, în vederea
etalonării/ verificării metrologice a acestora, de către unităţile subordonate;
- ține evidența operatorilor RSVTI/ responsabililor cu supravegherea tehnică și cea a responsabililor
cu activitatea de metrologie din unitățile subordinate.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 01835 Bucureşti;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier 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 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;


Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
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 copii ale documentelor de studii, împreună cu suplimentele acestora;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 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.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 14.07.2022, ora 13.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti,
Km. 10,5, municipiul Bucureşti, sector 1, persoană de contact Lungu Ciprian-Victor, secretar,
telefon 021.319.40.00, int. 316.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi 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 postului, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1 studii medii cu diplomă de bacalaureat;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. vechime în muncă – minim 6 ani şi 6 luni;
4. cunoştinţe de operare/ programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook şi
Interner Explorer/Edge - nivel mediu, neatestat.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 18.07.2022 la sediul
U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de
19.07.2022, până la ora 14.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu
Ciprian-Victor, secretar, telefon 021.319.40.00 int. 316.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data de 20.07.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 22.08.2022, ora 10.00 la sediul U.M. 01835
Bucureşti.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 22.08.2022 la sediul U.M. 01835
Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 23.08.2022, până la ora
13.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu Ciprian-Victor, secretar, telefon
021.319.40.00 int. 316.



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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Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
24.08.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
2. Interviul: se desfăşoară în data de 25.08.2022, ora 10.00 la sediul la sediul U.M. 01835
Bucureşti.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 25.08.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi
pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 26.08.2022, până la ora
14.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu Ciprian-Victor, secretar, telefon
021.319.40.00 int. 316.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de
29.08.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 30.08.2022 la sediul U.M. 01835
Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Tematica:
 Dispoziţii generale și comune despre organizarea Ministerului Apărării Naționale,
structura de forțe a Armatei și a personalului ministerului;
 Răspunderea juridică, disciplinară, patrimonială, contravențională și penală a angajatului;
 Sănătatea şi securitatea în muncă - definiții, obligațiile angajatorului și lucrătorului,
organizarea și desfășurarea activităţilor de prevenire şi protecţie, instruirea lucrătorilor,
pericolul grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific;
 Apărarea împotriva incendiilor - Obligaţii generale și specifice ale administratorului,
conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului, instruirea personalului, norme de
apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
 Protecţia informaţiilor clasificate - definiţii, principii, informaţii secrete de serviciu,
clasificarea şi declasificarea informaţiilor, măsuri minime de protecţie specifice, reguli
generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 Dispoziții generale; Obligațiile și responsabilitățile persoanelor fizice sau juridice
autorizate;
Obligațiile
și
responsabilitățile
deţinătorilor/utilizatorilor
de
instalaţii/echipamente; Accidente, forţă majoră sau pericol iminent; Infracțiuni și
contravenții;
 Definiția, funcțiile și atribuțiile ISCIR;
 Dispoziții generale; Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate
ca operatori RSVTI; Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de
instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR;
 Mașini de ridicat și cazane: Generalități; Autorizarea/admiterea funcționării;
Utilizarea/exploatarea; Scoaterea din uz și casarea; Obligații și responsabilități;
 Recipiente metalice stabile sub presiune: Generalități, Instalarea, Utilizarea/exploatarea,
Scoaterea din uz și casarea, Obligații și responsabilități;
 Dispozitive de siguranţă: Generalități; Autorizarea/admiterea funcționării; Obligații și
responsabilități;
 Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune: Generalități; Instalarea/montarea;
Autorizarea funcționării; Utilizarea/ exploatarea; Scoaterea din uz și casarea; Obligații și
responsabilități;
 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale
</= 400 kW: Generalități; Instalarea/montarea; Punerea în funcțiune și admiterea
funcționării; Utilizarea; Verificarea tehnică periodică; Scoaterea din uz și casarea;
Obligații și responsabilități;
 Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi: Generalități; Scoaterea din uz; Obligații și
responsabilități;
 Generalități; Autorizarea personalului de deservire; Condiţii privind formarea profesională
a personalului de deservire; Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor eliberate personalului de
deservire; Instruirea şi examinarea în vederea acceptării personalului auxiliar de deservire
și Dispoziții finale.
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 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
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 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.191/2019 „Instrucţiuni privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării
Naţionale”: Cap. II, III, VIII și Anexele 1 și 5;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor: Cap. I și II;
 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor: Cap. IV;
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2021 pentru aprobarea normelor de apărare
împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale: Cap. III;
 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate: Cap. I și III;
 Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România: Cap. I, II și III;
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.172/2021 „Norme privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”;
 Legea nr. 64 din 21.03.2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil : Cap. I,
III, IV, V, VI și Anexele 1, 2 și 4;
 Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27.12.2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat;
 Ordinul inspectorului de stat șef al ISCIR nr. 130 din 10.05.2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI: Metodologie: Cap. I și
IV;
 Ordin nr. 1404 din 27 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 634 din 09.09.2010,
pentru aprobarea prescripţiei tehnice: PT R1-2010 ,,Maşini de ridicat (macarale,
mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru
persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)":
Cap. I, III, IV, X și XII;
 Ordin nr. 663 din 12 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 385/10.06.2010, pentru
aprobarea prescripţiilor tehnice: PT C 1-2010 ,,Cazane de abur, cazane de apă fierbinte,
supraîncălzitoare şi economizoare independente": Cap. I, IV, V, XII și XIV; PT C 4-2010
,,Recipiente metalice stabile sub presiune": Cap. I, II, IV, X și XII; PT C 7-2010
,,Dispozitive de siguranţă": Cap. I, IV și XII și PT C 9-2010 ,,Cazane de apă caldă şi
cazane de abur de joasă presiune": Cap. I, II, III, IV, XI și XIII;
 Ordin nr. 1007 din 21 mai 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 513 şi
513bis/23.07.2010, pentru aprobarea prescripţiilor tehnice: PT A1-2010 ,,Aparate de
încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale </= 400 kW":
Cap. I, II, III, IV, V, VII și IX și PT C2-2010 ,,Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi":
Cap. I, VII și IX;
 Ordin nr. 2154 din 11 decembrie 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 11/8.01.2010,
pentru aprobarea prescripţiei tehnice: PT CR 8-2009 ,,Autorizarea personalului de
deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire":
Cap. I, II, III, IV, V și VII;
 Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 21.08.1992 privind activitatea de metrologie, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 212 din 28.08.1998;
 Ordinul directorului general al BRML nr. 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 361 din 29.05.2012.
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NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în
parte;
2. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
3. În cazul modificării/ abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de data
susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/
înlocuitoare;
4. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
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