ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militara 02036
PANTELIMON

ANUNȚ
Unitatea militară 02036 Pantelimon, cu sediul în localitatea Pantelimon, Șoseaua de Centură nr.
220, Jud. Ilfov, organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, astfel:
1. Funcția pentru care se organizează examenul este: inginer specialist IA
2. Participant la examen: P.c.c. BERBINSCHI ȘTEFAN, inginer gr. I la Biroul tehnic și
planificare lucrări
3. Data, ora și locul susținerii examenului: 28.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02036
Pantelimon, club
4. Modalitatea de susținere a examenului: probă scrisă.
5. Bibliografia și tematica examenului de promovare:
Bibliografia examenului de promovare:
- Ghid privind răspunderea contractuală pentru asigurarea calității lucrărilor de
construcții-montaj, C.O.C.C. S.A., 2004;
- Ordinul M.Ap.N. nr. M87/09.06.2022 – Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării
nr. M 91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietății imobiliare în Ministerul Apărării
Naționale;
- H.G. 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul M.Ap.N. nr. M44/09.05.2008 – pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru lucrări de
întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul imobiliar al
Ministerului Apărării Naționale;
- Ordinul M.Ap.N. nr. M45/29.05.2008 – pentru aprobarea Normelor Tehnice de Domenii și
Infrastructuri din Ministerul Apărării Naționale;
- Ordinul M 151/2017 – Ordin pentru aprobarea instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de
investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în
programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările
ulterioare.
Tematica examenului de promovare:
- Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală;
- Conținutul cărții tehnice a construcției;
- Activități ale investitorilor, proiectanților și antreprenorilor pentru realizarea calității lucrărilor;
- Responsabilitățile centrelor de cartiruire trupe și administrare cazărmi;
- Elaborarea și aprobarea devizului general;
- Executarea lucrărilor de reparații curente în Ministerul Apărării Naționale și modul de decontare
a acestora;
- Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora în Ministerul Apărării
Naționale;
- Stabilirea valorii definitive a lucrărilor și justificarea cheltuielilor efectuate.
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