
 

 
 
 
 
 

Tematica  și bibliografie 
pentru concursul de ocupare a postului de  

Inginer grad Specialist IA din cadrul  
Biroului construcții-investiții 

    
 
   TEMATICA 

1. Autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
2. Sistemul calității in construcții; 
3. Cadastrul  și  publicitatea imobiliara; 
4. Structura devizului general și elaborarea acestuia pentru obiective de investiții  și  lucrări de 
intervenții in construcții; 
5. Documentația tehnico-economica a obiectivelor de investiții; 
6. Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  (DALI) 
7. Metodologia de verificare a calității execuției pe  șantier. 
8. Întocmirea și conținutul documentației pentru elaborarea și  prezentarea ofertei pentru achiziția 
de execuție  lucrări . 
9. Selectarea in funcție de pragurile valorice a procedurilor de achiziție publica și aplicarea lor 
pentru atribuirea contractului de achiziție publica (produse, servicii, lucrări) 
10 . Evaluarea ofertelor  și atribuirea contractului de achiziție publica. 
11. Organizarea și funcționarea CERONAV. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. LEGEA NR. 50/1991 privind autorizarea executării lucariilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare; 
2. LEGEA NR.  10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările   și  completările ulterioare; 
3. HOT.ARA.REA GUVERNULUI ROMANIEI nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului 
de recepție a lucrărilor de construcții și calității aferente acestora, cu modificările și completările 
ulterioare; 
4. HOTA.RA.RE nr. 492 din 5 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de 
stat al calității in construcții 
5. LEGEA NR. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliara, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice; 
7. Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea 
98/2016. 
8. HOTA.RA.RE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice 
9. HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si funcționarea Centrului Roman 
pentru Pregătirea si Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale -  CERONAV 
10. ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind înființarea Centrului Roman pentru 
Pregătirea si Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV aprobata prin 
LEGEA nr. 502  din 26 noiembrie 2003; 
 

         
 


