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ANUNŢ: 

 
  1.Numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află 
aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul: 
 
    Un post vacant de  Inginer  IA S – SSM / Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie în subordinea 
Directorului General Administrativ: 
    Un post vacant de Inginer IA S - SU / Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă, în subordinea 
Directorului General Administrativ: 
 
2.  Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi 
ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, date de 
contact pentru informaţii suplimentare, alte date necesare desfăşurării concursului: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universităţii; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f)  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; 
g) curriculum vitae, model european; 
h)  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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. 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 
cu acestea. 
 
Notă: Toate documentele solicitate se vor depune în limba română. 

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16.06.2017, ora 14:00 . 

Candidaţii vor depune un dosar cu documentele de mai sus la sediul Rectoratului – Biroul 
Registaratură Secretariat Administrativ. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453 102/126. 

 
3. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs: 
 

Un post vacant de Inginer IA S – SSM în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, în 
subordinea Directorului General Administrativ: 
 
           - Pregătirea de bază : studii superioare în domeniul tehnic; 

 - Pregatire de specialitate: certificat de absolvire Inspector Protecţia Muncii / SSM, cursuri în 
domeniul P.S.I - SU, în domeniul evaluarea factorilor de risc; 

    - Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (franceză/engleză);  
           - Experienţă în domeniu cel puțin 8 ani, vechime în muncă cel puţin 9 ani. 
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   Un post vacant de Inginer IA S - SU în cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă, în 
subordinea Directorului General Administrativ: 
 
 
 -  Pregătirea de bază : studii superioare în domeniul tehnic; 

 - Pregatire de specialitate: cursuri de specializare în domeniul PSI  şi situaţii de urgenţă; 
 - Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (franceză / engleză);  

           - Experienţă în domeniu cel puțin 8 ani, vechime în muncă cel puţin 9 ani. 
 
4.  Condiţiile necesare ocupării postului de către candidat: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

5.  Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
Concursul va consta în probă scrisă şi interviu. 

Proba scrisă se va susţine la sediul Universităţii, str. Tg. din Vale, nr.1, RECTORAT, în data 
de 23.06.2017,  începând cu ora 10:00. 
     
  6.  BIBLIOGRAFIE – Inginer IA S - SSM în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie: 
 

1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii si sănătăţii în muncă;  

 2. Hotărârea nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;  

 3. Hotărârea nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

 4. Hotărârea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru locul de muncă; 

  5. Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea 

Normelor Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii 

în munca nr. 319/2006;  

 6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;  

 7. Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 

securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 
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  TEMATICĂ – Inginer IA S - SSM în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie: 
 

1. Legea nr. 319/14 iulie 2006 – Legea securităţii si sănătăţii în muncă:  

1.1. SECŢIUNEA a 4-a - Alte obligaţii ale angajatorilor  

1.2. SECŢIUNEA a 5-a - Informarea lucrătorilor  

1.3. SECŢIUNEA a 7-a - Instruirea lucrătorilor.  

2. Hotararea nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă: 

 2.1. SECŢIUNEA 1 - Obligaţii generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă  

2.2. SECŢIUNEA a 4-a -  Informarea lucrătorilor. 

3. Hotărârea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerințele minime de securitate si 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de 

muncă:  

3.1.CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor:  

 a) SECŢIUNEA 2 - Evaluarea echipamentului individual de protecţie 

 b) SECŢIUNEA 3 - Reguli de utilizare  

4. Hotărârea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru locul de muncă:  

4.1. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale  

4.2. CAPITOLUL II: Obligaţii generale  

4.3. CAPITOLUL III: Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor  

5. Hotărârea nr. 1425 din 11-10-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 (HG nr. 955/2010):  

5.1. CAPITOLUL III: Servicii de prevenire şi protecţie  

 a) SECTIUNEA 1 - Prevederi generale  

 b) SECTIUNEA a 3-a - Lucrători desemnaţi   

 c) SECTIUNEA a 4-a - Serviciile interne de prevenire si protecţie  

 5.2. CAPITOLUL V: Instruirea lucrătorilor în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă  

 a) SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale  

 b) SECTIUNEA a 2-a - Instruirea introductiv-generală 

 5.3. CAPITOLUL VIII: Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă  

a) SECTIUNEA a 2-a - Cerinţe de realizare a documentaţiilor 
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 6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca.  

7. Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 

securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă: 

 7.1.CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor.  

a) SECŢIUNEA 1 -  Obligaţii generale.  

b) SECŢIUNEA 2 - Informarea şi instruirea lucrătorilor. 

 
7.  BIBLIOGRAFIE – Inginer IA S – SU în cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă: 
 

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 2. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

 3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 4. Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul 

prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile; 

 5. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii si sănătăţii în muncă;  

 6. Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor 

Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 319/2006;  

 7. Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 

administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei 

civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice. 

 

 TEMATICĂ – Inginer IA S - SU în cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă: 

 

1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare:  

1.1. CAPITOLUL II. Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor  

 a) SECŢIUNEA a 6 -a - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi 

salariatului  

 

2. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor: 

2.1. CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

 a) SECŢIUNEA 1 - Conținutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor 

b) SECŢIUNEA a 4-a - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de 

muncă 

2.2. CAPITOLUL III: Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi 

executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor 

a) SECŢIUNEA 1-  Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" 

b) SECŢIUNEA a 3-a - Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor 

incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu 

c) SECŢIUNEA a 4-a - Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice 
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d) SECŢIUNEA a 5-a - Limitarea propagării incendiului la construcţiile invecinate 

2.3. CAPITOLUL V: Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva 

incendiilor 

 

3. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă:  

3.1.CAPITOLUL IV: Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă  

a) SECŢIUNEA 2: Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice, operatorilor economici, 

proiectanţilor, constructorilor, beneficiarilor şi salariaţilor.  

3.2. CAPITOLUL. V: Pregătirea pentru protecţia civilă   

 

4. Ordinul nr. 712 /2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul 

prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile: 

 4.1. ANEXA nr.1: DISPOZIŢII GENERALE privind instruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă CAPITOLUL II: Cerinţe specifice şi categorii de instructaje  

a) SECŢIUNEA 1: Instructajul introductiv general 

b) SECŢIUNEA 2: Instructajul specific locului de muncă  

c) SECŢIUNEA 3: Instructajul periodic 

 

5. Legea nr. 319/14 iulie 2006 – Legea securităţii si sănătăţii în muncă:  

5.1. SECŢIUNEA a 4-a - Alte obligaţii ale angajatorilor  

5.2. SECŢIUNEA a 5-a - Informarea lucrătorilor  

5.3. SECŢIUNEA a 7-a - Instruirea lucrătorilor  

 

6. Hotărârea de Guvern nr. 1425 din 11-10-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 (HG nr. 955/2010):  

6.1. CAPITOLUL III: Servicii de prevenire şi protecţie  

 a) SECTIUNEA 1 - Prevederi generale  

 b) SECTIUNEA a 3-a - Lucrători desemnaţi   

 c) SECTIUNEA a 4-a - Serviciile interne de prevenire si protecţie  

 6.2. CAPITOLUL V: Instruirea lucrătorilor în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă  

 a) SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale  

 b) SECTIUNEA a 2-a - Instruirea introductiv-generală 

 6.3. CAPITOLUL VIII: Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă  

a) SECTIUNEA a 2-a - Cerinţe de realizare a documentaţiilor 

 

 7. Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 

administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei 

civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice: 

7.1. ANEXA B: Criterii de clasificare a instituţiilor publice şi operatorilor economici 

 
Notă: Va fi avută în vedere legislaţia în vigoare la data scoaterii la concurs a postului. 
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8.  Calendarul de desfăşurare a concursului 
 

Nr.crt
. 

ACTIVITĂŢI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
CONCURSULUI 

DATA LIMITĂ 

1 Depunerea dosarelor de concurs 16.06.2017 

2 Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs 20.06.2017 

3 Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 
înscriere 

21.06.2017 

4 Soluţionarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 22.06.2017 

5 Organizarea şi desfăşurarea probei scrise 23.06.2017 

6 Notarea probei scrise/probei practice şi afişarea rezultatelor 26.06.2017 

7 Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 27.06.2017 

8 Soluţionarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 28.06.2017 

9 Susţinerea interviului 29.06.2017 

10 Notarea şi afişarea rezultatelor interviului 29.06.2017 

11 Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului 30.06.2017 

12 Soluţionarea contestaţiilor 03.07.2017 

13 Comunicarea rezultatelor finale 03.07.2017 

Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului. 

           Se aprobă componența comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Inginer IA 
S–SSM în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie şi Inginer IA S–SU în cadrul Serviciului 
Privat pentru Situaţii de Urgenţă, astfel: 
 
         Comisie concurs:  Prorector Calitatea Învăţământului Eugen-Viorel NICOLAE - președinte; 

   Ing. Nicolae SAMOILĂ - membru; 
   adm. patrim. Marian Ioan SANDU - membru; 
   adm.fin. Monica ARDELEANU - secretar. 
 

         Comisie contestații: – D.G.A Ion BROŞTESCU - președinte; 
        Şef Serv. RUS Victor BRATU - membru; 
        Consilier Juridic Aurelia-Elena MATEESCU - membru; 
 

                                           adm.fin. Monica ARDELEANU - secretar. 
 
 

    RECTOR,  
 
 

             Conf.  univ. dr.  ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
 
 

                                                                                                                  Şef Serv. R.U.S., 
 
 
                                                                                                                    Victor BRATU  
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